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วิเคราะหร์่างพระราชบญัญัติการป้องกันมลพษิทางทะเล 

เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... : บทนิยามของ  
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บทคัดย่อ 

 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล 

พ.ศ. .... ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุวัติการของไทยตามพิธีสาร ค.ศ. 1996 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน

มลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืน ค.ศ. 1972 ได้ปรากฏปัญหาส าคัญประการหนึ่งคือ 

บทนิยามของ “การทิ้งเท” ที่ไม่ชัดเจนซึ่งส่งผลต่อขอบเขตของการบังคับใช้มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเล 

จากการทิ้งเท โดยจากการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญของพิธีสาร ค.ศ. 1996 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพษิ

ทางทะเลอันเนื่องมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น ค.ศ. 1972 ตลอดจนกฎหมายอนุวัติการของรัฐภาคีพิธีสาร

ดังกล่าวพบว่า บทนิยามของ “การทิ้งเท” ในร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลจาการทิ้ งเท 

ควรปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งประเด็นที่กล่าวถึงการกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” และการกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” 

 

ค าส าคัญ  การอนุวัติการ, มลพิษทางทะเลจากการทิง้เท, “การทิ้งเท”  
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Abstract 

 The draft on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other 

Matter act B.E. ...., which is a part of the Thai implementation of the 1996 Protocol to the 

Convention on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter 

1972, reflects an important issue which is the unclear definition of “dumping” that 

consequently affects the scope of enforcement prevention measures tackling of marine 

pollution from dumping. After studying the provisions in the 1996 Protocol to the Convention 

on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter 1972, as 

well as the implementation laws of States Parties, it is found that the definition of “dumping” 

in the Draft Law on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter 

B.E. .... should include meanings both actions of “dumping” and actions not considered 

“dumping” 

 

Keywords: implementation, the Marine Pollution by Dumping, “dumping”  
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บทน า 

 ความจ าเป็นหลายประการผลักดัน ให้หน่วยงานของประเทศไทยต้องด าเนินการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... ตัวอย่างเช่น 
ผลกระทบจากการลักลอบทิ้งเทของเสียในทะเลที่เป็นการกระท าโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบถึงความเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งจากการทิ้งขยะในทะเล1และการลักลอบทิ้งเทวัสดุจากการขุดลอก2 ในบริเวณ
ที่ใกล้กับพื้นที่ขุดลอกที่สุดเท่าที่จะไม่เป็นการกีดขวางเส้นทางเดินเรือทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ด าเนินการขุดลอก3 โดยจากแผนการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเลที่จัดท าโดยกรมเจ้าท่าที่แสดงให้
เห็นถึงปริมาณเนื้อดินที่อาจถูกก าจัดโดยการทิ้งเทในทะเลในแต่ละปี ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2558 มีการขุดลอกทะเล
และชายฝั่งทะเลจ านวน 7 ร่องน้ า ได้ปริมาณเนื้อดินกว่า 6,600,000 ล้านลูกบาศก์เมตร4 ในปี พ.ศ. 2559 มีการ
ขุดลอกทะเลและชายฝั่งทะเลในจังหวัดนราธิวาสได้เนื้อดินรวม 1,500,000 ล้านลูกบาศก์เมตร5 หรือจากรายงาน
ในปี พ.ศ. 2561 ส าหรับการขุดลอกร่องน้ าชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้เนื้อดินที่ท าการขุดลอกจ านวน
มากถึง 1,060,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เนื้อดินจ านวน 900,000 ลูกบาศก์เมตร6 
ดังนั้น ทางออกที่เหมาะสมส าหรับการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของประเทศไทยคือ การก าหนดให้
มาตรการทางกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นของเสียชนิดใดก็ตาม จะต้องผ่านกลไกการควบคุม
ตรวจสอบความเป็นอันตรายของของเสียหรือวัสดุอ่ืนก่อนถูกน าเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการกระท าที่เป็น
การทิ้งเท 
 ถัดมาเป็นผลจากการเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United 
Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นต่อประเทศไทยให้มี
หน้าที่ต้องจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท 7 โดยอนุสัญญา
ดังกล่าวก าหนดให้มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของรัฐจะต้องมีความเข้มข้นในระดับไม่ต่ ากว่า
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในระดับระหว่างประเทศ8 ซึ่งมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางทะเลจาก 
การทิ้งเทอยู่หลายฉบับ โดยฉบับที่ส าคัญและเป็นที่ยอมรับคือ อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเล

                                           
1 ผู้จัดการ ออนไลน์ ““เทศบาลแหลมฉบัง” แฉ! เรือใหญ่ลอบทิ้งขยะลงทะเล” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จาก 
https://mgronline.com/local/detail/9500000116955 
2 ข่าวไทยพีบีเอส “ทช.สั่งเบรก "กรมเจ้าท่า" ขุดลอกโคลนทิ้งทะเล ใกล้เขตพระราชฐาน” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/260832 
3 เพิ่งอ้าง. 
4 ผลการด าเนินงานส าหรับงานพัฒนางบประมาณประจ าปี 2558 กรมเจ้าท่า (30 มิถุนายน 2562) สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จาก https://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2014-01-19-05-20-02/-9-2557/3915--2558-30-2562-1/file 
5 ผลการด าเนินงานส าหรับงานพัฒนางบประมาณประจ าปี 2559 กรมเจ้าท่า (30 มิถุนายน 2562) สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จาก https://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2014-01-19-05-20-02/-9-2557/3916--2559-30-2562-1/file 
6 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 4 สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จาก 
http://www.md.go.th/intranet/index.php/2014-02-07-01-35-09/1603--2561-/file 
7 Article 210 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 
8 นัยน์พร ขุนจันทร์, “ความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสาร 1996 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทาง
ทะเลจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), น.77. 
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อันเนื่องมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืน ค.ศ. 1972 (Convention on Prevention of the Marine 
Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter, 1972) ซึ่งต่อไปนี้จะใช้ชื่อเดียวกันว่า “อนุสัญญา
ลอนดอน 1972” 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีหน้าที่ต่อโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ในการให้สัตยาบันและการอนุวัติการอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวด้วยการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Assistance to East Asian countries in ratifying and implementing IMO 
instruments for the protection of the marine environment) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โครงการย่อย9ภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศนอร์เวย์ เพื่อพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก (IMO-NORAD East Asia Project) ที่ก าหนดให้ประเทศไทย
จะต้องด าเนินการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลอัน
เนื่องมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืน ค.ศ. 1972 (Protocol 1996 of the Convention on Prevention 
of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter, 1972) ซึ่งต่อไปนี้จะใช้ 
ชื่อเดียวกันว่า “พิธีสารลอนดอน 1996” 
 ด้วยความจ าเป็นต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อโครงการของประเทศ
ไทยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่ออนุวัติการพิธีสารลอนดอน 1996 โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวให้ความเห็น
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของ
ประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอต่อการอนุวัติการพิธีสารดังกล่าว จึงควรจัดท าร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการพิธีสาร
ลอนดอน 1996 และส าเร็จเป็นร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือ 
วัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... ในเวลาต่อมา โดยจากการศึกษาพบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง 
บางประการ ซึ่งรวมถึงบทนิยามของ “การทิ้งเท” ด้วย 
 เนื่องจากบทนิยามของ “การทิ้งเท” มีความส าคัญต่อการก าหนดขอบเขตของมาตรการป้องกันมลพิษ
ทางทะเลจากการทิ้งเทในบริบทของการกระท าที่มุ่งหมายจะควบคุมก ากับดูแล ดังนั้น เพื่อไม่ให้มาตรการส าหรับ
การทิ้งเทถูกใช้บังคับกับการกระท าในลักษณะอ่ืนทีม่ีการก าหนดมาตรการเพื่อการนั้นโดยเฉพาะอยู่แล้วและในทาง
กลับกันเพื่อไม่ให้การกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” ถูกบังคับด้วยมาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท  
จึงต้องก าหนดบทนิยามของ “การทิ้งเท” ให้ครอบคลุมการกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” และมีความชัดเจนในการ
แบ่งแยกการกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” ออกจากการก่อมลพิษทางทะเลประการอ่ืน 
 บทความนี้ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะบทนิยามของ “การทิ้งเท” ของร่างพระราชบัญญัติการป้องกัน
มลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... เปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระส าคัญที่
เก่ียวกับการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของพิธีสารลอนดอน 1996 และกฎหมายอนุวัติการของรัฐภาคี
พิธีสารลอนดอน 1996 ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการอนุวัติการในประเด็นเก่ียวกับบทนิยามของ “การทิ้งเท” 

                                           
9 โครงการย่อยที่ 2 ได้แก่ โครงการการป้องกันภาวะมลพิษจากการเดินเรือผ่านเขตพื้นที่มีความละเอียดอ่อน ภายใต้เขตเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Prevention of pollution from ships through the adoption of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) within the South-
East Asia region) และโครงการย่อยที่ 3 ได้แก่ โครงการสร้างเสริมกลไกลเพื่อความร่วมมือในระดับภูมิภาคว่าด้วยภาวะมลพิษทางทะเล 
ความเตรียมพร้อม และความตอบสนองในภูมิภาคเอเชียใต้ (Enhancing Regional Cooperation Mechanisms on Marine Pollution 
Preparedness and Response in South Asia region) 
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ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์หาบทสรุปเกี่ยวกับบทนิยามของ “การทิ้งเท” และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงถ้อยค าในร่าง
พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืน พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้อง
กับถ้อยค าในพิธีสารลอนดอน 1996 และมีความเหมาะสมต่อการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท 
ของประเทศไทย 

1. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลอันเน่ืองมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น ค.ศ. 1972 

และพิธีสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 อนุสัญญาลอนดอน 1972 ถูกแก้ไขมาแล้วหลายครั้งเช่น ในปี ค.ศ. 197810 ค.ศ. 198011 ค.ศ. 198912 
ค.ศ. 199313 โดยเนื้อหาสาระส าคัญคือการห้ามทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 114 เว้นแต่
ของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 215 ที่อาจมีพิจารณาเป็นครั้งคราวก่อนมีการทิ้งเท โดยได้รับ
ใบอนุญาตพิเศษ (special permit) และในส่วนของเสียหรือวัสดุอื่นที่ไม่ได้อยู่ในภาคผนวกที่ 1 และภาคผนวกที่ 2 
อาจมีการทิ้งเทหากได้รับใบอนุญาตทั่วไป (general permit)16 
 การแก้ไขอนุสัญญาลอนดอน 1972 ครั้งส าคัญเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1996 โดยมีสาเหตุหลายอยู่ประการ
ตัวอย่างเช่น ปัญหาจากการที่รัฐภาคีจะต้องร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับบัญชีรายการของของเสียต้องห้ามใน
ภาคผนวกที่ 1 และของเสียที่อาจอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษในภาคผนวกที่ 217 จึงก่อให้เกิดความยุ่งยากและต้องมี
การทบทวนอยู่เป็นประจ าไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ข้อสังเกตต่อการอนุญาตให้ก าจัดแท่นขุด
เจาะน้ ามัน Brent Spar ด้วยการจม (sinking) ในทะเล ใน ค.ศ. 199518 ที่ท าให้มีการตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับ

                                           
10 ในปีเดียวกันนี้มีการแก้ไขอนุสัญญาลอนดอน ค.ศ. 1972 จ านวน 2 ครั้ง คือ ในการแก้ไขครั้งแรกเป็นการแก้ไขภาคผนวกของอนุสัญญา
ลอนดอน ค.ศ. 1972 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการควบคุมการเผาของเสียและวัสดุอื่นในทะเล มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1979 
และในการแก้ไขคร้ังที่สอง เป็นการเพื่อเติมในส่วนของกระบวนการในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีของอนุสัญญาลอนดอน ค.ศ. 1972 
11 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของรายชื่อของเสียหรือวัสดุอื่นที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเผาหรือการท าลายด้วยความร้อน มี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1981 
12 เป็นการเพิ่มเติมขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น ตามภาคผนวกที่ 3 ของอนุสัญญาลอนดอน ค.ศ. 1972 โดยมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 
13 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเพื่อห้ามมิให้มีการทิ้งเทของเสียที่มีกัมมันตรังสี (Radioactive Waste) ไม่ว่ากรณีใด ๆ และก าหนดให้มี
มาตรการเพื่อลดจ านวนการทิ้งเทของเสียจากอตุสาหกรรมตามล าดับ ทั้งห้ามมิให้มีการเผาหรือท าลายด้วยความร้อนซึ่งของเสียจากอุสาหกรรม
ในทะเล ไม่ว่ากรณีใด ๆ อีกด้วย โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 
14 Annex 1 of the Convention on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter, 1972 
15 Annex 2 of the Convention on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter, 1972 
16 Article IV Annex 1 of the Convention on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and Other 
Matter, 1972 
17 จุมพต สายสุนทร, “เขตอ านาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท ,” ในหนังสือรวมบทความงานวิชาการ
ประจ าปี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) น.494. 
18 Colind De La Rue and Chales B. Anderson, Shipping and the Environment, (London: an Informa Business, 2009), 

p.1008. 
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มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นว่ามีความเหมาะสมต่อคุ้มครองและรักษา
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเทหรือไม่ 
 การประชุมร่างพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาลอนดอน 1972 ในปี ค.ศ. 1996 ส าเร็จเป็นพิธีสารลอนดอน 
1996 ลงนาม ณ กรุงลอนดอน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีรัฐเข้าเป็นภาคี
มากกว่า 26 รัฐ19 ซึ่งต้องประกอบด้วยรัฐที่เป็นภาคีของอนุสัญญาลอนดอน 1972 ไม่น้อยกว่า 15 รัฐ20 โดย
ปัจจุบันพิธีสารลอนดอน 1996 มีรัฐเป็นภาคีทั้งหมด 53 รัฐ21 และอนุสัญญาลอนดอน 1972 มีรัฐภาคีจ านวน  
87 รัฐ22 ซึ่งมีรัฐที่เป็นภาคีของพิธีสารลอนดอนด้วยจ านวน 39 รัฐ ทั้งนี้ พิธีสารลอนดอน 1996 มีผลบังคับใช้ 
ในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 200623 
 พิธีสารลอนดอน 1996 นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (fundamental change) ของ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเทและเป็นการพัฒนาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการทิ้งเทให้มีความเข้มข้น
มากข้ึนกว่าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาลอนดอน 197224 โดยก าหนดห้ามทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนทุกชนิด25 เว้นแต่
ของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 126ที่อาจพิจารณาอนุญาตให้มีการทิ้งเทได้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 2 ซึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการพิจารณาเพื่อรับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะ 
เป็นครั้งคราวก่อนมีการทิ้งเทเท่านั้น และที่ส าคัญพิธีสารลอนดอน 1996 ยังได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
บทนิยามของ “การทิ้งเท” ในอนุสัญญาลอนดอน 1972 ด้วย27มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้28 

                                           
19 Article 24 of the 1996 Protocol to the Convention on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste 
and Other Matter, 1972 
20 Article 25 of the 1996 Protocol to the Convention on Preventions of the Marine Pollution by Dumping of the Waste 
and Other Matter, 1972 
21 update 2019 IMO “STATUS OF IMO TREATIES” accessed 17 March 2019 from 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202019.pdf 
22 Ibid. 
23 IMO, Information leaflet about London Convention and Protocol accessed 17 November 2018. from 
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/LCLP/Documents/22780LDC%20Leaflet%20without%2040%20Anniv%20l
ogo2012Web1.pdf  
24 Supra note 18. 
25 See Berlingieri, F, International Maritime Conventions, (Volume 3), p 46. 
26 Article 4 dumping of wastes or other matter of the 1996 Protocol to the Convention on Preventions of the Marine 
Pollution by Dumping of the Waste and Other Matter, 1972 
27 ซ่ึงในปัจจุบัน พิธีสารลอนดอน 1996 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน 3 คร้ัง โดยเฉพาะใน ป ีค.ศ. 2006 ที่เป็นการแก้ไขเพิม่เติมลักษณะของ 
“การทิ้งเท” ให้ “การจัดเก็บ” เป็นการทิ้งเทด้วย โดยมีความหมายรวมถึงการสะสมตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ในการก่อตัวทางธรณีวิทยาใต้
พื้นดินท้องทะเล การแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 2006 จาก IMO, List of amendments to the London Protocol accessed 
23 August 2018. from 
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/LCLP/Documents/List%20of%20amendments%20to%20the%20London%
20Protocol.pdf 
28 Article 1 of the 1996 Protocol to the Convention on Prevention of the Marine Pollution by Dumping of the Waste and 
Other Matter, 1972 
 4 .1 "Dumping" means:  
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 1.1  “การทิ้งเท” หมายถึง 
 1.1.1 การก าจัดของเสียต่าง ๆ หรือวัสดุอ่ืนอย่างจงใจด้วยประการใด ๆ จากเรือ อากาศยาน  
ฐานขุดเจาะ29หรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล 
 1.1.2 การก าจัดเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลอย่างจงใจ
ด้วยประการใด ๆ 
 1.1.3 การจัดเก็บของเสียหรือวัสดุอื่นบนพื้นดินท้องทะเลและในดินใต้ผิวดินของพื้นดินท้องทะเล
นั้น จากเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล และ 
 1.1.4 การละทิ้งหรือการล้มฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลด้วย
วัตถุประสงค์เป็นการก าจัดฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นอย่างจงใจ 
 1.2  แต่การทิ้งเทไม่รวมถึง 
 1.2.1  การก าจัดลงสู่ทะเลซึ่งของเสียหรือวัสดุอ่ืนอันสืบเนื่องหรือมาจากการปฏิบัติการตามปกติ
ของเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลและอุปกรณ์ของสิ่งเหล่านั้น นอกจาก
ของเสียหรือวัสดุอื่นที่ขนส่งโดยหรือไปยังเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล

                                                                                                                               
  .1 any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or 
other man-made structures at sea;  
  .2 any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures 
at sea;  
  .3 any storage of wastes or other matter in the seabed and the subsoil thereof from vessels, aircraft, 
platforms or other man-made structures at sea; and  
  .4 any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the 
sole purpose of deliberate disposal.  
 4.2 "Dumping" does not include:  
  .1 the disposal into the sea of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal 
operations of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea and their equipment, other than wastes 
or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, operating for the 
purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels, 
aircraft, platforms or other man-made structures;  
  .2 placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that such 
placement is not contrary to the aims of this Protocol; and  
  .3 notwithstanding paragraph 4.1.4, abandonment in the sea of matter (e.g., cables, pipelines and 
marine research devices) placed for a purpose other than the mere disposal thereof.  
 .3 The disposal or storage of wastes or other matter directly arising from, or related to the exploration, 
exploitation and associated off-shore processing of seabed mineral resources is not covered by the provisions of this 
Protocol. 
29 ผู้เขียนใช้ถ้อยค าว่า “ฐานขุดเจาะ” มาจากถ้อยค าในภาษาอังกฤษว่า “platform” เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน โดยอ้างอิงจากค าแปลใน กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงระหว่างประเทศ , หนังสืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอราวัณการพิมพ์, 2548) 
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ซึ่งปฏิบัติการเพื่อวัตถุประสงค์ในการก าจัดของเสียหรือวัสดุเช่นว่านั้น หรือที่มาจากการบ าบัดของเสียหรือวัสดุอ่ืน
เช่นว่านั้นบนเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลเพื่อการนั้น 
 1.2.2  การจัดวางวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการก าจัดวัสดุดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดวาง
วัสดุดังเช่นว่านี้ต้องไม่เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์แห่งพิธีสารลอนดอน 1996 
 1.2.3  การละทิ้งวัสดุไว้ในทะเล เช่น เคเบิล ท่อ และกลอุปกรณ์การวิจัยทางทะเล เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการก าจัดวัสดุดังกล่าว 
 1.3  การก าจัดหรือการจัดเก็บของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ 

การแสวงหาประโยชน์ และการแปรรูปทรัพยากรแร่บนพื้นดินท้องทะเลนอกชายฝั่ง ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติ

แห่งพิธีสารลอนดอน 1996 

2. กฎหมายอนุวัติการของรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากการทิ้งเท

ของเสียหรือวัสดุอื่น ค.ศ. 1972 และพิธีสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 การอนุวัติการสนธิสัญญาใด ๆ เป็นเรื่องกิจการภายในของรัฐภาคีซึ่งแต่ละรัฐมีอ านาจที่จะก าหนด

ถ้อยค าแห่งบทบัญญัติเป็นอย่างใดก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมทีเ่พียงพอต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา

นั้น30 ดังนั้น รัฐภาคีจึงอาจก าหนดบทนิยามของถ้อยค าว่า “การทิ้งเท” ที่มีความหมายสอดคล้องกับถ้อยค าในพิธี

สารลอนดอน 1996 หรือจะผนวกเข้ากับบทบัญญัติส าหรับมาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทก็ได้ 

โดยบทความนี้จะศึกษาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์และของประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก

ทั้ง 2 ประเทศได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาลอนดอน 197231 และได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อยกร่างพิธีสารลอนดอน 

1996 ตลอดจนได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารลอนดอน 1996 ในภายหลังด้วย32 โดยกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศได้ก าหนด

สาระส าคัญของบทนิยามของ “การทิ้งเท” ไว้ดังต่อไปนี้ 

 2.1  กฎหมายนิวซีแลนด์ 

 ส าหรับประเทศนิวซีแลนด์ การอนุวัติการพิธีสารลอนดอน 1996 ปรากฏอยู่ในกฎหมาย 2 ฉบับ 

ที่มีขอบเขตการบังคับใช้ที่แตกต่างกันได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ค.ศ. 1994 (the Maritime 

Transport Act 1994) และกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและไหล่ทวีป (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ค.ศ. 

2012 (the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012) โดย

                                           
30 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, “การออกกฎหมายแบบสั้นเพื่ออนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, เล่ม 
1, ปีที่ 6, (มกราคม- มิถุนายน 2558). 
31 update 2019 IMO “STATUS OF IMO TREATIES” accessed 17 March 2019 from 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202019.pdf 
32 Ibid. 
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ในกฎหมายของนิวซีแลนด์ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวนั้นได้ก าหนดบทนิยามว่า “การทิ้งเท” ในท านองเดียวกัน33 ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับถ้อยค าในบทนิยามของ “การทิ้งเท” ที่ปรากฏในพิธีสารลอนดอน 1996 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

                                           
33 Article 257 of the Maritime Transport Act 1994 
 dumping— (a) means—  
  (i) any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms, or other 
structures (other than natural structures) at sea; and 
  (ii) any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms, or other structures (other than 
natural structures) at sea; and  
  (iii) any storage of wastes or other matter in the seabed and the subsoil of the seabed from vessels, 
aircraft, platforms, or other structures (other than natural structures) at sea; and  
  (iv) any abandonment or toppling at site of platforms or other structures (other than natural structures) at 
sea, for the sole purpose of deliberate disposal; but 
 (b) does not include—  
  (i) the disposal into the sea of wastes or other matter incidental to, or derived from, the normal 
operations of vessels, aircraft, platforms, or other structures (other than natural structures) at sea and their equipment, 
other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms, or other structures (other than 
natural structures) at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such 
wastes or other matter on such vessels, aircraft, platforms, or other structures; or 
  (ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal of them, provided that such 
placement is not contrary to the aims of the 1996 Protocol to the London Convention; or 
  (iii) abandonment in the sea of matter (for example cables, pipelines, and marine research devices) 
placed for a purpose other than the mere disposal of them; and  
 (c) does not include the disposal or storage of wastes or other matter directly arising from, or related to, the 
exploration, exploitation, and associated offshore processing of seabed mineral resources and 
Article 4 of the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012 
 dumping— (a) means— 
  (i) any deliberate disposal into the sea of waste or other matter from ships, aircraft, and structures at sea; 
and  
  (ii) any deliberate disposal into the sea of ships, aircraft, and structures at sea; and 
  (iii) any storage of waste or other matter in the seabed and the subsoil of the seabed from ships, aircraft, 
and structures at sea; and 
  (iv) any abandonment or toppling at site of structures at sea for the sole purpose of deliberate disposal; 
but 
 (b) does not include—  
  (i) the disposal into the sea of waste or other matter incidental to, or derived from, the normal operations 
of ships, aircraft, and structures at sea and their equipment, other than waste or other matter transported by or to 
ships, aircraft, and structures at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment 
of such waste or other matter on such ships, aircraft, and structures; or  
  (ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal of the matter, but only if the 
placement is not contrary to the aims of the 1996 Protocol to the London Convention; or  
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 2.1.1  “การทิ้งเท” หมายถึง 

 (1)  การก าจัดทิ้งโดยจงใจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ลงในทะเล ซึ่งของเสียหรือวัสดุอ่ืนจาก

เรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืน (นอกเหนือจากโครงสร้างตามธรรมชาติ) ในทะเล 

 (2)  การก าจัดโดยอย่างจงใจไม่ว่าด้วยประการลงในทะเล ซึ่งเรือ อากาศยาน ฐานขุด

เจาะหรือโครงสร้างอ่ืน (นอกจากโครงสร้างตามธรรมชาติ) ในทะเล 

 (3)  การจัดเก็บของเสียหรือวัสดุอ่ืนจากเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืน 

(นอกจากโครงสร้างตามธรรมชาติ) ที่อยู่ในทะเล ในพื้นดินท้องทะเลและในดินใต้ผิวดินของพื้นดินท้องทะเล และ 

 (4)  การละทิ้งหรือการล้มด้วยประการใด ๆ ณ ที่ตั้งของฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอย่าง

อ่ืน (นอกจากโครงสร้างตามธรรมชาติ) ที่อยู่ในทะเลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าจัดทิ้งอย่างจงใจเพียงอย่างเดียว 

 2.1.2 แตไ่ม่รวมถึง 

 (1) การก าจัดทิ้งลงในทะเลซึ่งของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่เป็นผลสืบเนื่องได้หรือเกิดจากการ
ปฏิบัติการตามปกติ ของเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืน (นอกเหนือจากโครงสร้างตามธรรมชาติ ) 
ในทะเลและเครื่องอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว ที่ปฏิบัติการเพื่อวัตถุประสงค์ในการก าจัดทิ้งวัสดุดังกล่าวหรือสิ่งที่เกิด
จากการบ าบัดของเสียหรือวัสดุอ่ืนบนเรือ อากาศยานหรือโครงสร้างนั้นนอกเหนือจากของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่ท า
การขนส่งโดยหรือขนส่งไปยังเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืน (นอกเหนือจากโครงส ร้างตาม
ธรรมชาติ) ในทะเล 
 (2) การจัดวางวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการก าจัดทิ้งวัสดุนั้น หากว่า
การจัดวางดังกล่าวมิได้ขัดกับเจตนารมณ์ ของพิธีสาร ปี 1996 แห่งอนุสัญญาลอนดอน หรือ 
 (3) การละทิ้งในทะเลซึ่งวัสดุ (ตัวอย่างเช่น สายเคเบิล ท่อ และอุปกรณ์เพื่อการวิจัยทาง
ทะเล) ที่ได้จัดวางโดยมีวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากการก าจัดทิ้งวัสดุเหล่านั้น และ 
 2.1.3  ไม่รวมถึงการก าจัดทิ้งหรือการจัดเก็บของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่เป็นผลโดยตรงจากหรือ
เก่ียวข้องกับการส ารวจ การใช้ประโยชน์ และกระบวนการแปรรูปทรัพยากรแร่บนพื้นดินท้องทะเล 

 2.2  กฎหมายออสเตรเลีย 

  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การทิ้งเทในทะเล) ค.ศ. 1981 ( the Environment 
Protection (Sea Dumping) Act 1981) ของประเทศออสเตรเลียไม่ได้ก าหนดบทนิยามของ “การทิ้งเท” ไว้เป็น
การเฉพาะ แต่ให้ความส าคัญกับถ้อยค าของมาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทเป็นส าคัญ34 โดยพบว่า
การไม่ก าหนดบทนิยามของ “การทิ้งเท” ท าให้มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทถูกบังคับใช้กับ
แหล่งมลพิษอ่ืนด้วย เนื่องจาก “การทิ้งเท” ไม่ได้ถูกจ ากัดขอบเขตว่าอาจมีการกระท าได้ในลักษณะใดบ้างและมี

                                                                                                                               
  (iii) abandonment in the sea of matter (for example, cables, pipelines, and marine research devices) 
placed for a purpose other than the mere disposal of it; and  
 (c) does not include the disposal or storage of waste or other matter directly arising from, or related to, the 
exploration, exploitation, and associated offshore processing of seabed mineral resources 
34 Article 10A of the Environment Protection (Sea Dumping) Act 1981 
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ขอบเขตเพียงไร รวมถึงเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ส าคัญอันเป็นองค์ประกอบเฉพาะที่ท าให้การกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” 
แตกต่างจากการก่อมลพิษทางทะเลประการอ่ืน ตัวอย่างเช่น ต้องเป็นการกระท าโดยจงใจและเป็นการกระท าจาก
เรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล โดยจากข้อ 10A ของกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การทิ้งเทในทะเล) ค.ศ. 1981 35 ได้ก าหนดให้บุคคลย่อมมีความผิด นอกจากจะปฏิบัติตาม
ใบอนุญาต หากบุคคลใด 
 2.2.1  ทิ้งเทวัตถุควบคุมในน่านน้ าออสเตรเลียจากเรืออากาศยานหรือแท่นขุดเจาะ 
 2.2.2  ทิ้งเทวัตถุควบคุมในผืนทะเลส่วนใด ๆ จากเรือออสเตรเลีย หรืออากาศยานออสเตรเลีย 
 2.2.3  ทิ้งเรือ อากาศยาน หรือแท่นขุดเจาะในน่านน้ าออสเตรเลีย หรือ 
 2.2.4  ทิ้งเรือออสเตรเลีย หรืออากาศยานออสเตรเลียในผืนทะเลส่วนใด 

3.  ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... 

 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... 

เป็นส่วนหนึ่งของการอนุวัติการพิธีสารลอนดอน 1996 ของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญเป็นการก าหนด

ห้ามทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล36 เว้นแต่ของเสียหรือวัสดุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้เท่านั้นที่สามารถยื่นค าขอ

อนุญาตเพื่อให้มีการพิจารณาให้มีการออกใบอนุญาตได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงและจะต้องค านึงถึงวิธีการอ่ืนที่ในการจัดการกับของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่ได้ระบุในค าขอที่ยื่นเข้ามา

ด้วย37 โดยก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องได้รับโทษทางอาญา38 ส าหรับบทนิยามของ “การทิ้งเท” ร่างพระราชบัญญัติ

การป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... ได้ก าหนดบทนิยามของ “การ

ทิ้งเท” ไว้ดังนี้ 

 “การทิ้งเท หมายความว่า การทิ้งเทอย่างจงใจลงในทะเลซึ่งของเสียหรือวัสดุอ่ืนจากเรือ อากาศยาน 
แท่นลอยน้้า หรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลแต่ไม่รวมถึง 
 1. การทิ้งเทที่เก่ียวข้องหรือเกิดจากการปฏิบัติการตามปกติของเรือ อากาศยาน แท่นลอยน้้า หรือ
โครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล นอกเหนือจากของเสียหรือวัสดุอื่นที่ขนย้ายหรือขนส่งไปยังเรือ อากาศยาน 

                                           
35 Article 10A of the Environment Protection (Sea Dumping) Act 1981 
 (1) A person commits an offence against this section if, otherwise than in accordance with a permit, the person:  
 (a) dumps controlled material into Australian waters from any vessel, aircraft or platform; or  
 (b) dumps controlled material into any part of the sea from any Australian vessel or Australian aircraft; or  
 (c) dumps a vessel, aircraft or platform into Australian waters; or  
 (d) dumps an Australian vessel or Australian aircraft into any part of the sea.  

36 มาตรา 15 ของร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... 
37 มาตรา 16 ของร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... 
38 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 ของร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
ลงทะเล พ.ศ. .... 
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แท่นลอยน้้า หรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลเพื่อบ้าบัดของเสียหรือวัสดุอ่ืนบนเรือ อากาศยาน แท่น
ลอยน้้า หรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลนั้น 
 2. การทิ้งเทหรือการเก็บของเสียหรือวัสดุ อ่ืนที่ เกิดจากการส้ารวจการใช้ประโยชน์ หรือ
กระบวนการผลิตทรัพยากรแร่ใต้ทะเลซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นควบคุมก้ากับอยู่แล้ว”39 

4.  บทนิยามของการทิ้งเท 

 การก าหนดบทนิยามเป็นการให้ความหมายของถ้อยค าใดถ้อยค าหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่
หลายประการ ตัวอย่างเช่น เพื่อไม่ต้องใช้ถ้อยค าที่ยาวเพื่ออธิบายความหมายของถ้อยค าเดียวซ้ าหลายครั้ง เพื่อ
ก าหนดถ้อยค าเฉพาะขึ้นมาใหม่ และที่ส าคัญคือ เพื่อเป็นการจ ากัดขอบเขตของความหมายไม่ให้กินความเกิน
ขอบเขตส าหรับถ้อยค าที่อาจท าให้เข้าใจได้หลายความหมาย40 เช่นเดียวกับถ้อยค าว่า “การทิ้งเท” ที่เป็นการ
กระท าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเก่ียวพันกับการก่อมลพิษทางทะเลประการอ่ืนด้วย 
โดยเฉพาะ “การปล่อยทิ้ง (discharge)” ที่เป็นการก่อมลพิษทางทะเลที่ถูกควบคุมก ากับดูแลโดยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973) และที่ถูกแก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. 1978 เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 (The Protocol of 1978 relating to the 1973 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) ซึ่งต่อไปนี้จะใช้ชื่อเดียวกันว่า 
“MARPOL 73/78” ทั้งนี้ “การปล่อยทิ้ง” รวมถึง การรั่ว การก าจัด การหก การซึม การสูบ การแพร่กระจาย
และการเทด้วย41 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทิ้งเทตามพิธีสารลอนดอน 1996 แล้ว ทั้ง “การปล่อยทิ้ง” 
และ “การทิ้งเท” ล้วนแต่เป็นการน าเอาของเสียหรือวัสดุเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งสิ้น แต่เนื่องจาก ความ
แตกต่างของวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายและมาตรการป้องกันมลพิษทางทะเล42 จึงจ าเป็นที่จะต้องจ าแนกความ
แตกต่างด้วยบทนิยามแห่งลักษณะของการกระท า 

                                           
39 มาตรา 3 ของร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... 
40 มีชัย ฤชุพันธุ์, “ค าบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวความคิดและข้อสังเกตในการร่างกฎหมาย” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จาก 
http://web.krisdika.go.th/activityDetail.jsp?actType=I&actCode=19&head=4&item=n5 
41 Article 2 of The Protocol of 1978 relating to the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships 
 (a). "Discharge", in relation to harmful substances or effluents containing such substances, means any release 
howsoever caused from a ship and includes any escape, disposal, spilling, leaking, pumping, emitting or emptying 
 (b). "Discharge" does not include:   
  (i). dumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 
Wastes and Other Matter, done at London on 13 November 1972; or   
  (ii). release of harmful substances directly arising from the exploration, exploitation and associated 
offshore processing of sea-bed mineral resources; or   
  (iii). release of harmful substances for purposes of legitimate scientific research into pollution abatement 
or control.   
42 พิธีสารลอนดอน 1996 เป็นมาตรการส าหรับของเสียหรือวัสดุอื่นทุกชนิดทกุรูปแบบ โดยห้ามมิให้มีการทิ้งเทลงทะเล ส่วน MARPOL 73/78 
เป็นมาตรการส าหรับของเสียหรือวัสดุอืน่ที่เกิดหรือมาจากการปฏิบัติตามปกติของเรือเท่านั้น โดยก าหนดให้ต้องมีกระบวนการเพื่อจัดการกับ
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 จากการศึกษาพบว่าพิธีสารลอนดอน 1996 ได้ให้ความหมายของ “การทิ้งเท” ไว้หลายประการซึ่ง
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 จ าพวกได้แก่ การกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” และการกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” 

 4.1  การกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” 

  การกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” มีทั้งหมด 4 ลักษณะคือ “การก าจัด” โดยเป็นกระท าในลักษณะ
อย่างใด ๆ เพื่อให้วัตถุพ้นจากผู้ก าจัด ตัวอย่างเช่น การทิ้งขยะในทะเล ถัดมาคือ “การกักเก็บ” โดยเป็นการ
รวบรวมวัตถุหรือวัสดุใดเข้าไว้ด้วยกันในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเครื่องมือที่มีไว้เพื่อใช้ส าหรับการนั้นและ
น าไปไว้บนพื้นดินท้องทะเลหรือน าไปฝังไว้ในดินใต้ผิวดินท้องทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะก าจัดสิ่งที่กักเก็บไว้ 
ตัวอย่างเช่น การกักเก็บกระแสคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วน าไปฝังไว้ในดิน
ใต้ผิวดินท้องทะเล ลักษณะที่สาม คือ “การละทิ้ง” โดยเป็นกรณีที่มีหน้าที่ต้องรื้อถอนแต่ไม่ด าเนินการรื้อถอนหรือ
ด าเนินการรื้อถอนแล้วไม่ด าเนินการต่อไปจนเสร็จโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการละทิ้งฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืน
นั้นไว้ในทะเล ซึ่งแตกต่างจากการก าจัดฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่เป็นการก าจัดชิ้นส่วนหรือซากซึ่งได้มีการ
รื้อถอนออกไปแล้ว และสุดท้ายคือ “การล้ม” โดยเป็นการกระท าไม่ว่าด้วยการระเบิดหรือวิธีการอ่ืนแล้วไม่ท าการ
เก็บ กู้ หรือลากจูงเพื่อน าไปท าลายหรือกระท าการให้เหมาะสมตามกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อก าจัดฐานขุด
เจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล นอกจากนี้ การทิ้งเทจะต้องเกิดในทะเลและต้องเป็นการกระท า
โดยจงใจเท่านั้น และโดยเฉพาะการกระท าที่เป็นการก าจัดจะต้องกระท ามาจากเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือ
โครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น 
  จากการทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายไทย อาจกล่าวได้ว่าหากอาศัยการตีความถ้อยค าตามที่
มีอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ แล้ว ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือ
วัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดการก าหนดนิยามส าหรับการกระท าที่เป็น “การก าจัด” ของ
เสียหรือวัสดุอ่ืนจากเรือ การกระท าที่เป็น “การละทิ้ง” และ “การล้ม” ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์
สร้างขึ้นในทะเลก็ได้ ด้วยสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรกคือ พระราชบัญญัติการเดินเรือ พระพุทธศักราช 
245643 กับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 255844 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษทางทะเลจาก
การทิ้งเทจากเรือซึ่งของเสียหรือวัสดุอ่ืนในทะเลอยู่แล้ว ประการต่อมาคือ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
มลพิษทางทะเลจาก “การละทิ้ง” หรือ “การล้ม” ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลก็ได้ถูก
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 251445 ฉะนั้น การร่างกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
อาจจะใช้วิธีการอ้างอิงถ้อยค าตามที่ปรากฏในกฎหมายที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าเสียก็ได้ 
  อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลที่เกี่ยวกับการทิ้งเททั้งในพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการเดินเรือ พระพุทธศักราช 2456 และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 

                                                                                                                               
ของเสียที่เกิดขึ้นนั้น ซ่ึงอาจจัดการโดยการทิ้งลงทะเลได้ด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ มาตรการของพิธีสารลอนดอน 1996 เป็นหลักทั่วไปของการ
ห้ามน าเอาของเสียของสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยจงใจ และมาตรการของ MARPOL 73/78 เป็นข้อยกเว้นหนึ่งที่จ ากัดเฉพาะของเสียที่เกิดขึ้น
หรือมาจากการปฏิบัติตามปกติของเรือเท่านั้น 
43 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ และมาตรา 204 ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 
44 มาตรา 58 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
45 มาตรา 80/1 ของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 



วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 19  32 
 

2558 นั้นไม่เพียงพอและไม่มีความเหมาะสมต่อการอนุวัติการพิธีสารลอนดอน 1996 เนื่องจาก มาตรการดังกล่าว

ที่ปรากฏนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการตีความจึงจะครอบคลุมการกระท าที่เป็น “การทิ้งเท” และนอกจากนี้ ในการอนุ

วัติการจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นซึ่งจะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายหลาย

ฉบับอันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและก่อให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจาก

การทิ้งเทในภายหลังอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านของขอบเขตการบังคับใช้มาตรการป้องกัน

มลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท จึงจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมบทนิยามที่เก่ียวกับ “การก าจัด” เรือ อากาศยาน ฐานขุด

เจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล รวมถึง “การจัดเก็บ” “การละทิ้ง” และ “การล้ม” ด้วย แทนที่จะ

มีเพียง “การทิ้งเทอย่างจงใจลงในทะเลซึ่งของเสียหรือวัสดุอื่น” เท่านั้น 

 4.2  การกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” 

 การกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” มีทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การก าจัดของเสียหรือ
วัสดุอื่นลงทะเลอันการสืบเนื่องหรือมาจากการปฏิบัติการตามปกติของเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้าง
อ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล ซึ่งรวมถึงการก าจัดของเสียหรือวัสดุอื่นตามที่ปรากฏใน MARPOL 73/78 ด้วย ถัดมา
คือ การจัดวางวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนที่มิได้เป็นการก าจัดวัสดดุังกล่าว ทั้งนี้ การจัดวางวัสดุดังเช่นว่านีต้้องไม่เปน็
การขัดต่อวัตถุประสงค์แห่งพิธีสารลอนดอน 1996 ตัวอย่างเช่น การจัดวางแนวปะการังเทียม ซึ่งแม้ว่าพิธีสาร
ลอนดอน 1996 จะไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการจัดวางไว้
โดยเฉพาะ แต่การจัดวางวัสดุใด ๆ ก็ตามในทะเลจะต้องไม่ส่งผลเป็นการก่อมลพิษทางทะเลที่เป็นการขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของพิธีสารลอนดอน 1996 อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีอาจก าหนดมาตรการเฉพาะเพื่อการป้องกันมลพิษ
ทางทะเลจากการจัดวางแนวปะการังเทียมนี้ได้ ดังที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การทิ้งเท
ในทะเล) ค.ศ. 198146 ของประเทศออสเตรเลีย ประการที่ 3 ได้แก่ การละทิ้งวัสดุไว้ในทะเลเช่น เคเบิล ท่อ และ
กลอุปกรณ์การวิจัยทางทะเล เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่การก าจัดวัสดุดังกล่าว และประการสุดท้ายคือ การก าจัด
หรือการจัดเก็บของเสียหรือวัสดุอื่นที่เกิดขึ้นโดยตรงจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ การแสวงหาประโยชน์และ
การแปรรูปทรัพยากรแร่บนพื้นดินท้องทะเลนอกชายฝั่งที่ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติของพิธีสารลอนดอน 1996 
นี้ 
  เนื่องจากประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกับการจัดวางแนวปะการังเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 252147 โดย
ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดวางวัสดุใด ๆ ในทะเลจะต้องท าขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าซึ่งถือว่าเป็นการจัดสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ า48 และต้องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับต าแหน่งในการจัดวางจากกองทัพเรือ49เพื่อป้องกันการการกีด

                                           
46 Article 10E of the Environment Protection (Sea Dumping) Act 1981 
47 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) “ปะการังเทียมหรือแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 
2562 จาก https://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/ar.html 
48 มาตรา 117 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 
49 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, “คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการจัดสร้างปะการังเทียม” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 จาก 
https://www.fisheries.go.th/marine/FormDownload/คู่มือจัดสร้างปะการังเทียม.pdf 
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ขวางเส้นทางการเดินเรือ ตลอดจนต้องได้รับการอนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าจากกรมประมง 50 และ
นอกจากนี้ ได้มีมาตรการควบคุมก ากับดูแลการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการปล่อยทิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
อนุวัติการ MARPOL 73/78 โดยก าหนดห้ามกระท าการที่เป็นการปล่อยทิ้งหรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นการท าให้
สารที่เป็นอันตรายหรือสิ่งใด ๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่พ้นจากเรือลงสู่ทะเลไม่ว่าบริเวณใด ๆ เกินกว่า
มาตรฐาน51ที่ประกาศโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวี52 อันได้แก่ กรมเจ้าท่า ในปัจจุบัน โดย 
“การปล่อยทิ้ง” ให้หมายความรวมถึงการรั่ว การก าจัด การหก การสูบ การแพร่กระจายหรือการเท 53และให้
บังคับใช้ตลอดถึงโครงสร้างในทะเลทั้งที่ติดตรึงอยู่กับที่หรือลอยน้ าได้ด้วย54 ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดให้ “การปล่อยทิ้ง” ที่เป็นการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลตามที่ก าหนดไว้ใน MARPOL 73/78 
และ “การจัดวาง” วัสดุในทะเลเพื่อการฟื้นฟูที่อาศัยของสัตว์น้ าไม่รวมอยู่ในความหมายของ “การทิ้งเท” 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การอนุวัติการพิธีสารลอนดอน 1996 ของประเทศไทยด้วยการด าเนินการจัดท าร่างพระราชบญัญัติการ
ป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... และท าการแก้ไข เพิ่มเติม
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทที่บังคับใช้อยู่ให้สะท้อนถึง
บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งถูกตราขึ้นเพื่อการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทโดยเฉพาะ 
เป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายซึ่งเป็นการยุ่งยากทั้ง
ต่อการแก้ไขและการบังคับใช้มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทในภายหลัง ในการนี้ถ้อยค าว่า “การ
ทิ้งเท” ที่เป็นถ้อยค าที่มีความส าคัญต่อการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท เนื่องจากเป็นถ้อยค าที่จะก าหนด
ถึงขอบเขตของการกระท าที่จะถูกบังคับจากมาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลดังกล่าว 
 จากการศึกษาพบว่า บทนิยามของ “การทิ้งเท” ให้ความหมายถึงการกระท าแต่ละประการที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกันซึ่งเป็นการจ าแนกให้ “การทิ้งเท” นั้นมีความแตกต่างจากการก่อมลพิษทางทะเลจากแหล่ง
อ่ืนโดยชัดเจน ที่สังเกตได้จากการก าหนดบทนิยามของ “การทิ้งเท” ในกฎหมายนิวซีแลนด์ทั้ง 2 ฉบับ โดย
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างจากการกระท าที่เป็นการก่อมลพิษทางทะเลประการอ่ืนอย่างชัดเจนท าให้ในการ
บังคับใช้มาตรการป้องกันมลพิษดังกล่าวสามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความสับสน ต่าง
จากบทบัญญัติของกฎหมายออสเตรเลียที่ไม่มีการก าหนดบทนิยามของ “การทิ้งเท” ที่จึงท าให้บทบัญญัติของการ
ป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท ซึ่งท าให้บทบัญญัติมีถ้อยค าที่ยาวและอาจเก็บความหมายของ “การทิ้งเท” 
ที่ก าหนดไว้ในพิธีสารลอนดอน 1996 ได้ไม่ครบถ้วน 
 ส าหรับประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพษิทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุ
อ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... พบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ ซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับบทนิยามของ “การทิ้งเท” 

                                           
50 มาตรา 62 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
51 มาตรา 53/1 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
52 มาตรา 53/2 ของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
53 มาตรา 53/1 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
54 มาตรา 53/1 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
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ด้วย โดยผู้เขียนเห็นว่าถ้อยค าว่า “การทิ้งเท” มีความส าคัญต่อมาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเท จึง
ควรก าหนดบทนิยามของ “การทิ้งเท” ให้มีความหมายชัดเจนและเพียงพอต่อการจ ากัดขอบเขตของการกระท าที่
เป็น “การทิ้งเท” โดยเสนอให้มีการเพิ่มเติมความหมายของบทนิยามของการทิ้งเทใน 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 คือเสนอให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมความหมายที่เป็น “การทิ้งเท” 3 ประการ ได้แก่ ประการ
แรก การก าจัดเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะ หรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลอย่างจงใจด้วยประการใด 
ๆ ประการที่สอง คือ การจัดเก็บของเสียหรือวัสดุอ่ืนบนพื้นดินท้องทะเลและในดินใต้ผิวดินของพื้นดินท้องทะเล
นั้น จากเรือ อากาศยาน ฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล และประการสุดท้ายคือ การละทิ้ง
หรือการล้มฐานขุดเจาะหรือโครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลด้วยวัตถุประสงค์เป็นการก าจัดฐานขุดเจาะหรือ
โครงสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นอย่างจงใจ และ 
 ส่วนที่ 2 คือเสนอให้เพิ่มเติมการกระท าที่ไม่เป็น “การทิ้งเท” ในบทนิยามของ “การทิ้งเท” ด้วยได้แก่ 
การจัดวางวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนที่มิได้เป็นการก าจัดวัสดุดังกล่าว โดยการจัดวางวัสดุดังเช่นว่านี้ต้องไม่เป็น 
การขัดต่อวัตถุประสงค์แห่งพิธีสารลอนดอน 1996 และประการที่สอง คือ การละทิ้งวัสดุไว้ในทะเลเช่น เคเบิล ท่อ 
และกลอุปกรณ์การวิจัยทางทะเลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่การก าจัดวัสดุดังกล่าวด้วย 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากบทนิยามของ “การทิ้งเท” แล้ว ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล
เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... ยังควรปรับปรุงเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ ตลอดจน
มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลประการอ่ืนที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของพิธีสารลอนดอน 1996 ซึ่ง
รวมถึงประเด็นเก่ียวกับใบอนุญาตที่ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการพิจารณาและรายการใบอนุญาตให้มี
ความชัดเจน ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการติดตามตรวจภายหลังจากที่ได้มีการออกใบอนุญาต ประเด็นเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง ตลอดจนประเด็นเก่ียวกับอ านาจและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลการป้องกันมลพิษทางทะเลจาก
การทิ้งเท ตามที่ได้ท าการศึกษาและได้อธิบายโดยละเอียดในวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับบทความนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ร่าง
พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. .... มีความ
สมบรูณ์ความสอดคล้องกับถ้อยค าของพิธีสารลอนดอน 1996 และเพื่อให้มาตรการป้องกันมลพิษทางทะเลจาก
การทิ้งเทสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


