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บทคัดย่อ 

 
 การจราจรทางน้้าเป็นวิธีการเดินทางที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเดิน
เท้าและการใช้ยานพาหนะเทียมสัตว์ ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจราจรทางบกและทางอากาศที่มีความรวดเร็วและทันสมัย
มากขึ้น แต่การจราจรทางน้้าก็ยังคงมีความจ้าเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสินค้า
จะต้องถูกขนส่งจากผู้ขายในประเทศหนึ่งเพื่อน้าสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งการขนส่งสินค้าโดยเรือ
เดินทะเลนั้นมีความส้าคัญและรับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรือเดินทะเลสามารถบรรทุกสินค้าได้คราวละมากๆ 
ท้าให้ต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยการขนส่งถูกกว่า เม่ือเทียบกับการขนส่งโดยทางอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางทะเล
โดยเรือก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจท้าให้การขนส่งสินค้าหรือการขนส่งคนโดยสารไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เนื่องจาก  
ในการเดินทะเลเรือต้องเผชิญความเสี่ยงในอันตรายต่างๆ หลายประเภทจากการเดินเรือในท้องทะเลและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุทางน้้าเกิดขึ้น
ซ้้าอีกในอนาคตจึงจ้าเป็นต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว เพื่อวางแนวทาง วิธีการ
หรือมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก  
  
ค้าส้าคัญ:  
อุบัติเหตุทางน้้า, การสืบสวนสอบสวน, ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. ... 
 
  

                                                           
* The Analysis of the Draft of the Navigation Act B.E. .... : The Investigation of Marine Accidents 
** Achicha Panicha  
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



วารสารกฎหมายขนสง่และพาณชิยนาวี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 17  18 
 

ABSTRACT 
 

 Water traffic is a travel method used since the past. In the past it was a convenient and faster 
method than travelling on foot and vehicle drawn by animals. At present, although there are land and 
air traffic which is faster and more modern. But water traffic is still needed. Especially in international 
trade because the goods must be transported from one country to deliver to a buyer in another 
country. Shipping by sea is very important and popular since ships can carry a large amount of goods. 
The transport cost of goods per unit is cheaper comparing with other mode of transport. However, 
maritime transport is still at risk due to the facts that seagoing vessels may face with various hazards 
which will cause loss of lives as well as damage to properties and environments. Therefore, it seems 
necessary to investigate into marine accidents to find its cause(s) and prevention(s). 
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 ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าตามที่มีการเสนอไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... โดยท้าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของสหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชยนาวีและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นจ้านวนมาก รวมทั้งกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าด้วย โดยได้มีการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสืบสวนและสอบสวนอุบัตเิหตุทางน้้าไวอ้ย่างละเอียดและชัดเจน ครอบคลุมถึงอ้านาจ
หน้าที่ของผู้ด้าเนินการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าและการรายงานผลการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ  บทบัญญัติใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าร่วมกับรัฐอื่น ในกรณีที่อุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวมีรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
มีส่วนเก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังก้าหนดให้อ้านาจรัฐมนตรีหรืออธิบดีในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุทางน้้า ในรูปแบบของกฎหมายล้าดับรองเพื่อก้าหนดรายละเอียดต่างๆ ตามความจ้าเป็นเพื่อให้กา รสืบสวน
สอบสวนอุบัติเหตุทางน้้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แม้ว่าการขนส่งทางทะเลโดยเรือเดินทะเลจะมีความส้าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถขนส่ง
สินค้าได้คราวละเป็นจ้านวนมาก แต่การขนส่งทางทะเลโดยเรือเดินทะเลยังคงมีความเสี่ยงที่อาจท้าให้เรือนั้นไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทาง สาเหตุหนึ่งก็คือ การเกิดอุบัติเหตุ โดยอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเรือเดินทะเลนั้นมีได้หลายสาเหตุ ได้แก่ 
ความบกพร่องของตัวเรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้ควบคุมเรือ หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ ดังเช่น 
อุบัติเหตุทางทะเลที่เกิดขึ้นกับเรือโดยสารข้ามฟาก ชื่อ เซวอล (MV Sewol) ออกเดินทางจากเมืองท่าอินชอล (Incheon) 
เมื่อตอนค่้าของวันที่ 15 เมษายน 2557 มีจุดหมายปลายทางที่เกาะเซจู (Jeju) สาธารณรัฐเกาหลี ส่งผลท้าให้มีผู้เสียชีวิต
มากถึง 304 คน และสูญหาย 9 คน นับเป็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปีของสาธารณรัฐเกาหลี และการจาก
สอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของการอับปางครั้งนี้เกิดจากตัวเรือมีการติดตั้ งห้องผู้โดยสารบนชั้นสาม ชั้นสี่ และชั้นห้า
ของเรือเพิ่มเติมจากเดิมที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความ
ปลอดภัย รวมทั้งมีการหักเลี้ยวอย่างกะทันหันเพื่อหลบกระแสน้้าซึ่งไหลรุนแรงจนส่งผลให้เรือเสียสมดุลและอับปางลงใน
ที่สุด เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม และในบาง
กรณีอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของประเทศ ดังนั้น มาตรการในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้้า
และการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นอีก จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆ ในการจัดการและรับมือกับ
การเกิดอุบัติเหตุทางน้้า ท้าให้จ้าเป็นต้องมีการสืบสวนสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า เพื่อน้าข้อเท็จจริงที่ได้
จากการวิเคราะห์ไปวางแนวทางหรือนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นและการก้าหนด
มาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้้ามิให้เกิดขึ้นซ้้าอีกในอนาคต 
 ส้าหรับกฎหมายไทยในปัจจุบันมกีฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้า้ คือ พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้้าไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ก้าหนดกฎเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการ
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าไว้อย่างชัดเจน และเนื่องด้วยความล้าสมัยของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 ปัจจุบันจึงได้มี การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและยกร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ชื่อว่า
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พระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุทางน้้าไว้ด้วย1 
 บทความนี้จะกล่าวถึงความหมายของอุบัติเหตุทางน้้า และหลักกฎหมายว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ  
ทางน้้าตามที่ได้มีการน้าเสนอไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... อาทิ ขอบเขตของการบังคับใช้ อ้านาจในการ
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า กระบวนการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า เป็นต้น และศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมาย
ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศอันเก่ียวด้วยการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ
ทางน้้า ได้แก่  

1. กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ ค.ศ. 1995 (Merchant Shipping Act 1995) ของสหราชอาณาจักร และ

กฎระเบียบว่าด้วยการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ (The Merchant Shipping (Accident Reporting 

and Investigation) Regulations 2012) 

2. กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ ค.ศ. 1996 (Merchant Shipping Act 1996) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 
3. กฎหมายว่าด้วยการสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล (Act on the investigation and Inquiry into 

Marine Accidents, Amended through Act No. 9854, Dec.29, 2009) ของสาธารณรัฐเกาหลี  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

1. ความหมายของ อุบัติเหตุทางน ้า 

 ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... ได้น้าเสนอค้าจ้ากัดความของค้าว่า อุบัติเหตุทางน้้า ไว้ในมาตรา 
119 ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยก้าหนดให้ “อุบัติเหตุทางน้้า” หมายถึงกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ 
 (1) เรือเกยตื้น เรือติดตื้นเรืออับปาง เรือเกิดอัคคีภัย มีการสละหรือละทิ้งเรือใหญ่หรือเรือโดนกัน 
 (2) มีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสของบุคคลใดๆ ในเรือ เรือช่วยชีวิต แพช่วยชีวิตหรือยานช่วยชีวิตที่ต้องมี
ประจ้าเรือใหญ่ตามกฎหมาย 
 (3) เกิดความเสียหายแก่ตัวเรือ หรือเครื่องจักร หรือเครื่องอุปกรณ์ของเรือ ซึ่งมีผลต่ อประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัยของเรือ 
 (4) เกิดภาวะมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
 (5) อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อย่างอื่นที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้บัญญัติค้าว่า “อุบัติเหตุทางทะเล”2 หมายถึง การเกิด
อุบัติเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นในทะเลหรือน่านน้้าในประเทศก็ตาม 

                                                           
1 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, รายงานร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ “โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือและกฎหมายว่าด้วยเรือไทย”, สิงหาคม 2558. 
2 Article 2 (Definitions) 
The definitions of terms used in this Act shall be as follows: <Amended by Act No. 8852, Feb. 29, 2008> 
 1. The term "marine accident" means any accident that corresponds to one of the following items and which occurred 
at sea and in inland waters: 
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 (1) การเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือการ
ท้างานของเรือ 
 (2) การเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เรือ ชายฝั่ง (shore) หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกทางทะเล 
(marine facilities) ที่เก่ียวกับข้องกับการท้างานของเรือ 
 (3) การเกิดอุบัติเหตุที่ท้าให้เรืออับปาง ถูกทิ้งร้างหรือสูญหาย 
 (4) การเกิดอุบัติเหตุที่ท้าให้เรือโดนกัน เรือเกยตื้น เรือพลิกคว่้า เรือจม หรือท้าให้ไม่สามารถบังคับทิศทางการ
เดินเรือได้ (it is impossible to steer a ship)  
 (5) การเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางทะเล อันเนื่องมาจากการท้างานของเรือ 
 จะเห็นได้ว่าสาระส้าคัญของบทบัญญตัิดังกล่าวตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... และกฎหมายสืบสวน
และสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลของสาธารณรัฐเกาหลีนั้นส่วนใหญ่บัญญัติไว้คล้ายคลึงกัน ไม่ได้มีเนื้อหาหรือสาระส้าคัญที่
แตกต่างกันมากนัก เว้นแต่เพียงในร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... ได้วางหลักไว้ว่า นอกจากกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่
บัญญัติในมาตรา 119 (1) - (4) แล้ว ยังให้หมายความรวมถึงอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อย่างอื่นที่ก้าหนดในกฎกระทรวงไว้ใน
มาตรา 199 (5) อีกด้วย ซึ่งเป็นการให้อ้านาจรัฐมนตรีในการก้าหนดความหมายของค้าว่าอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากที่ร่าง
พระราชบัญญัติก้าหนดไว้ในมาตรา 119 (1) - (4) ได้อีกในภายหลัง ซึ่งหลักกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีไม่ได้มีการ
บัญญัติไว้เช่นนั้น แต่ตามกฎหมาย Merchant Shipping Act 1995 ของสหราชอาณาจักร มีบทบัญญัติในลักษณะ
ดังกล่าว กล่าวคือ มีบทบัญญัติที่ให้อ้านาจรัฐมนตรีสามารถออกกฎข้อบังคับตามที่ เห็นว่าสมควร3 เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุใดๆ โดยกฎข้อบังคับดังกล่าวอาจจะก้าหนดนิยามของค้าว่า “อุบัติเหตุ” เพื่อวัตถุประสงค์ใน
เรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลและกฎข้อบังคับนั้นๆ ด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้สามารถก้าหนด
เพิ่มเติมความหมายหรือค้าจ้ากัดความได้เมื่อมีความจ้าเป็น โดยไม่จ้าต้องแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ส่วนกฎหมาย The Merchant Shipping Act 1996 ของ

                                                                                                                                                                                           
 (a) An accident in which a person has died, is missing, or injured in relation to the structure, equipment, or operation 
of vessels; 
 (b) An accident in which damage is caused to a vessel or a land or marine facility in relation to the operation of 
vessels; 
 (c) An accident in which a vessel is lost, derelict, or missing; 
 (d) An accident in which a vessel has collided, is stranded, capsized, sunk, or cannot be maneuvered; and 
 (e) An accident in which damage by marine pollution has occurred in relation to the operation of vessels; 
3 Article 267 (2) of Merchant Shipping Act 1995 
The accidents referred to in subsection (1) above are— 
 (a) any accident involving a ship or ship’s boat where, at the time of the accident— 
 (i) the ship is a United Kingdom ship, or 
 (ii) the ship, or (in the case of an accident involving a ship’s boat) that boat, is within United Kingdom waters, and 
 (b) such other accidents involving ships or ships’ boats as the Secretary of State may determine. 
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สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นไม่ได้มีการบัญญัติถึงความหมายหรือค้าจ้ากัดความของค้าว่า “อุบัติเหตุทางทะเล” ไว้เป็นการ
เฉพาะแต่อย่างใด 

2. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวด้วยการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน4 

 กฎหมายไทยในปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติ เหตุทางน้้ าปรากฏอยู่ ในมาตรา 173 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พระพุทธศักราช 2456 บัญญัติว่า “ถ้ามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้นในเรือกลไฟ 
ล้าใดแก่ล้าเรือ หรือหม้อน้้า หรือเครื่องจักร หรือแก่คนโดยสาร หรือบุคคลใดๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือล้านั้น
เป็นต้นเหตุก็ดี ท่านว่าต้องแจ้งความไปยังเจ้าท่าโดยพลัน” ส่วนอ้านาจในการสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าที่เกิด
ขึ้นอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของกองบังคับการต้ารวจน้้า สังกัดกองบัญชาการต้ารวจสอบสวนกลาง ส้านักงานต้ารวจแห่ งชาติ 
และในการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 5 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนและหาตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษ มิใช่เป็นการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ดังกล่าวขึ้นอีกแต่อย่างใด ท้าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้น กล่าวคือ ไม่มีการก้าหนด
หลักเกณฑ์หรือข้อบังคับอันเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า ขอบเขตของการบังคับใช้ ผู้ มีอ้านาจในการ
ด้าเนินการสืบสวนสอบสวน แม้แต่ค้าว่า “อุบัติเหตุทางน้้า” ก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้แต่อย่างใด 
 
3. หลักกฎหมายอันเกี่ยวด้วยการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน ้าในร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ.... 

 3.1 ขอบเขตของการบังคับใช้ 
 ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... มาตรา 120 ที่ไม่ให้ใช้บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุทางน้้าในร่างพระราชบัญญัตินี้บังคับแก่เรือที่ใช้ในราชการทหารและเรือของทางราชการที่ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์ 
และตามมาตรา 121 วรรคแรกที่ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้้าที่เก่ียวข้องกับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใน
น่านน้้าไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือในเมืองท่าที่สามารถแจ้ง
เหตุได้รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดยพลัน จึงกล่าวได้ว่า การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า
ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... จะต้องเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแก่เรือที่มิใช่เรือที่ใช้ใน
ราชการทหารหรือเรือของทางราชการที่ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นอุบัติเหตุทางน้้าที่เกิด
ในน่านน้้าไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยด้วย  
 ดังนั้น หากเป็นกรณีเรือที่ใช้ในราชการทหาร หรือเรือของทางราชการที่ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์เก่ียวข้องกับการ
เกิดอุบัติเหตุทางน้้า ไม่ว่าการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นในน่านน้้าไทย หรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย
ของประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นกับเรือสัญชาติไทย หรือเก่ียวข้องกับเรือสัญชาติไทย 

                                                           
4 ไผทชิต เอกจริยกร, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้้าไทยและเรือไทย”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 
(มีนาคม 2559).  
5 นัฐธิดา ศานติสุทธิกุล. “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการขนส่งทางน้้า พ .ศ. .... : การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางเรือ”. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. 
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โดยที่ขณะเกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้นเรือดังกล่าวไม่ได้อยู่ในน่านน้้าไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย 
ย่อมไม่อยู่ในบังคับของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. ....  
 เมื่อพิจารณากฎหมาย Merchant Shipping Act 1995 ของสหราชอาณาจักรที่ได้บัญญัติให้น้าบทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลมาใช้บังคับกับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเล หรือเรือเล็กของ
เรือเดินทะเล (เรือบด) ซึ่งในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั้น เรือดังกล่าวเป็นเรืออังกฤษ หรือเรือหรือเรือบดนั้นอยู่ในน่านน้้าของ  
สหราชอาณาจักร6  จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายของสหราชอาณาจักรไม่ได้บัญญัติห้ามมิให้น้าบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการ
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุไปใช้บังคับกับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเลกับเรือที่ใช้ในราชการทหารหรือเรือของทางราชการที่
ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้กฎหมาย The Merchant Shipping Act 1996 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ยังได้บัญญัติ 
ให้น้าพระราชบัญญัติดังกล่าวไปใช้บังคับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเรือสัญชาติสิงคโปร์ทุกล้า ไม่ว่าขณะเกิดอุบัติเหตุเรือล้า
ดังกล่าวนั้นจะอยู่ ณ ที่ใด และยังให้น้าไปใช้บังคับกับเรือทุกล้าที่เกิดอุบัติเหตุในทะเลอาณาเขตของสาธารณรัฐสิงคโปร์  
ไม่ว่าเรือล้าดังกล่าวนั้นจะมีสัญชาติใดก็ตาม7 แต่ทั้งนี้มิให้น้าไปใช้บังคับกับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเรือของกองทัพเรือ 
เรือของราชการทหารหรือเรือของกองทัพอากาศสิงคโปร์หรือของประเทศอ่ืนๆ8  
 ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... ยังคงมีข้อบกพร่องในประเด็นดังกล่าวอยู่ จึงควร
แก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถน้าบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าไปใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นกับเรือที่ใช้ในราชการทหารหรือเรือของทางราชการที่ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์ และในกรณีที่เ กิด
อุบัติเหตุทางน้้าขึ้นแก่เรือสัญชาติไทย ไม่ว่าขณะเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวเรือนั้นจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 

 3.2 ความหมายของค้าว่า อุบัติเหตุ 

 ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... ได้ก้าหนดให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า อุบัติเหตุทางน้้า ไว้ในมาตรา 
119 ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า “อุบัติเหตุทางน้้า” ให้หมายถึงกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ 
 (1) เรือเกยตื้น เรือติดตื้นเรืออับปาง เรือเกิดอัคคีภัย มีการสละหรือละทิ้งเรือใหญ่หรือเรือโดนกัน 
 (2) มีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสของบุคคลใดๆ ในเรือ เรือช่วยชีวิต แพช่วยชีวิตหรือยานช่วยชีวิตที่ต้องมี
ประจ้าเรือใหญ่ตามกฎหมาย 
 (3) เกิดความเสียหายแก่ตัวเรือ หรือเครื่องจักร หรือเครื่องอุปกรณ์ของเรือ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัยของเรือ 

                                                           
6 อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 3 
7 Article 98 of Merchant Shipping Act 1996 
Application of this Part 
This Part shall, unless otherwise provided, apply to all Singapore ships wherever they may be and to all ships in Singapore 
except harbour craft. 
8 Article 3 of Merchant Shipping Act 1996 
Exemption of naval ships, etc. 
This Act, with the exception of Part VIII or where the contrary intention appears, shall not apply to or in relation to any ship 
belonging to the naval, military or air forces of Singapore or any other country. 
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 (4) เกิดภาวะมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
 (5) อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อย่างอื่นที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 ซึ่งความใน (5) เป็นกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้สามารถก้าหนดความหมายเพิ่มขึ้นได้  เมื่อมีความจ้าเป็นโดยไม่
จ้าต้องแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมาย ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายที่มีล้าดับศักดิ์เป็นพระราชบัญญัติ นั้น ย่อมมี
ขั้นตอนและกระบวนการในการตรากฎหมายที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานมากกว่าการออกเป็นกฎกระทรวงซึ่งเป็นตัวบท
กฎหมายอันมีล้าดับศักดิ์ต่้ากว่าพระราชบัญญัติ จึงท้าให้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวมีความยืดหยุ่น ดังนั้น ตามที่ร่าง
พระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... ก้าหนดไว้ข้างต้นจึงเหมาะสมแล้ว  

 3.3 อ้านาจในการสืบสวนสอบสวน 

 ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... มาตรา 122 ได้ก้าหนดให้อธิบดีมีอ้านาจออกกฎข้อบังคับกรมเจ้าท่า
เพื่อก้าหนดว่าอุบัติเหตุทางน้้าที่ได้รับรายงานตามมาตรา 121 กรณีใดบ้างที่จะต้องให้เจ้าท่าท้าการสืบสวนเบื้องต้นหรือ
จะต้องให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าท้าการสอบสวน โดยในกรณีที่กฎข้อบังคับกรมเจ้าท่าก้าหนดให้เจ้าท่า  
ท้าการสืบสวนเบื้องต้นนั้น ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... มาตรา 124 ก้าหนดให้เจ้าท่าที่มีเขตอ้านาจเหนือ
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทางน้้ามีอ้านาจหน้าที่ท้าการสืบสวนเบื้องต้น และหลังจากที่เจ้าท่าได้ด้าเนินการสืบสวนเบื้องต้นการ
เกิดอุบัติเหตุทางน้้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าท่าผู้ท้าการสืบสวนเบื้องต้นจัดท้ารายงานและรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง
ทั้งหมดที่ได้จากการสืบสวนเบื้องต้นส่งให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าโดยไม่ชักช้า ตามร่างพระราชบัญญัติการ
เดินเรือ พ.ศ. .... มาตรา 129 ซึ่งไม่เหมือนกับกฎหมายสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลของสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้
จัดตั้งหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะ 9 ได้แก่ ศาลความปลอดภัยทาง
ทะเล (Maritime Safety Tribunal : MST) ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลที่เกิดขึ้นเพื่อหา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล โดยหน่วยงานดังกล่าวจะประกอบด้วยศาลความปลอดภัยทางทะเลส่วนกลาง 
(Korean Maritime Safety Tribunal : KMST) และศาลความปลอดภัยทางทะเลส่วนภูมิภาค (Regional Maritime 
Safety Tribunal : Regional MST) รวมทั้งได้มีการก้าหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในเร่ืองการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทาง
ทะเล ได้แก่ ผู้พิพากษา (Maritime Judge) ซึ่งต้าแหน่งผู้พิพากษาของศาลความปลอดภัยทางทะเลส่วนกลางเป็นต้าแหน่ง
ที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยค้าร้องขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน การขนส่ง และการเดินเรือ 
(Minister of Land, Transport, and Maritime Affairs) เช่นเดียวกับต้าแหน่งผู้ตรวจการของศาลความปลอดภัยทาง
ทะเลส่วนกลาง และศาลความปลอดภัยทางทะเลส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่สืบสวน ( Investigator) มีอ้านาจหน้าที่ในการ
สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ และที่ปรึกษาในการสืบสวนคดีมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินการท้า
ค้าร้อง หรือค้าร้องขอต่อหน่วยงานในการสืบสวนคดีให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิด

                                                           
9 Article 8 of Act on the investigation and Inquiry into Marine Accidents. 
Organization of MST 
(1) The MST shall be organized into two types; Korean Maritime Safety Tribunal, (hereinafter referred to as the “KMST"), and the 
Regional Maritime Safety Tribunal, (hereinafter referred to as the “Regional MST"). <Amended by Act No. 5809, Feb. 5,1999> 
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อุบัติเหตุทางทะเล รวมทั้งการให้ค้าปรึกษาต่างๆ แก่บุคคลดังกล่าวด้วย10 จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการบัญญัติ
จัดตั้งหน่วยงานและผู้ปฏิบัติที่มีอ้านาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ รวมทั้ง 
วิธีพิจารณาคดีแยกต่างหากจากหลักการและวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไป เพื่อใช้ส้าหรับกรณีที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุทางทะเลโดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ การเสนอคดีต่อศาล ผู้ที่มีอ้านาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการสืบสวนและ
สอบสวนคดี กระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล ค้าตัดสินคดีของศาล และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการโต้แย้งค้าตัดสินคดี  
เป็นต้น แต่ส้าหรับประเทศไทยนั้น ทั้งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและกฎหมายที่อาจมีผลบังคับใช้ในอนาคต ไม่ได้ 
มีการบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด มีเพียงการให้อ้านาจอธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า” โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้11 
 (1) ท้าการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าใดๆ 
ที่ต้องด้าเนินการสอบสวนตามกฎข้อบังคับกรมท่า หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีและจัดท้ารายงานการสอบสวน
กรณีดังกล่าวเสนออธิบดีเพื่อด้าเนินการต่อไป 
 (2) ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า 
 (3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยด้านการเดินเรือและการป้องกันมลพิษทางน้้าอันเกิด
จากเรือ 
 (4) ขึ้นไปบนเรือหรือเข้าไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าเพื่อตรวจสอบหรือรวบรวมเอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร 
 (5) เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค้าต่อคณะกรรมการหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนของคณะกรรมการ 
 (6) จัดท้ารายงานการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าโดยมีสาระส้าคัญตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี 
และน้าเสนออธิบดีเพื่อน้าเสนอรัฐมนตรีพิจารณาและด้าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าได้ท้าการสืบสวนอุบัติเหตุทางน้้าหรือจากการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าท่า 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า หรือการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสของบุคคลใดๆ หรือการเกิดมลพิษ
ทางน้้าที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุนั้น มีสาเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนจากการที่คนประจ้าเรือคนหนึ่งคนใดได้กระท้าการหรือ 
งดเว้นกระท้าการใดๆ ที่เป็นการประพฤติมิชอบ หย่อนความสามารถประมาทเลินเล่อ ขาดทักษะ หรือจงใจละเมิด
กฎหมาย ก็ให้ด้าเนินการตามควรแก่กรณี คือ 
 (1) ในกรณีที่คนประจ้าเรือนั้นได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถจากรัฐบาลไทย ให้เจ้าท่า 
ผู้ท้าการสืบสวนเบื้องต้นหรือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าแล้วแต่กรณี รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อ
พิจารณาด้าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 

                                                           
10 ธนพร มิ่งมั่นคง. “กฎหมายว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลของสาธารณรัฐเกาหลี”. วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะ
นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2558). 
11 มาตรา 139 ของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. ... 
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 (2) ในกรณีที่คนประจ้าเรือนั้นได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถจากรัฐบาลต่างประเทศให้เจ้าท่า
ผู้ท้าการสืบสวนเบื้องต้นหรือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าแล้วแต่กรณี แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังผู้แทน
ทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุลของรัฐบาลต่างประเทศที่ออกประกาศนียบัตรนั้นเพื่อให้ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้ามีอ้านาจในลักษณะของการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า ไม่ได้มีอ้านาจหน้าที่ในการตัดสินคดีหรือลงโทษผู้กระท้าความผิดแต่อย่างใด  
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าที่มุ่งแสวงหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ทะเลและน้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ในลักษณะเดียวกันซ้้าอีก ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... มาตรา 131 ที่ว่า “การสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า 
ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 (1) เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าและสาเหตุการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสของบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้า 
 (2) เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากการที่คนประจ้าเรือคนหนึ่งคนใดได้กระท้าการใดๆ ที่เป็นการ
ประพฤติมิชอบ หย่อนความสามารถ ประมาทเลินเล่อ ขาดทักษะหรือจงใจละเมิดกฎหมายหรือไม่ เพื่อที่จะได้หาทาง
ป้องกันและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
 (3) เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่คนประจ้าเรือได้กระท้าการใดๆ ที่เป็นการประพฤติมิชอบ หย่อน
ความสามารถ ประมาทเลินเล่อ ขาดทักษะหรือจงใจละเมิดกฎหมาย อันมีส่วนท้าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บสาหัสของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นหรือไม่ 
 (4) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใหม่หรือจะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเดิม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันหรือไม่ 
 (5) เพื่อก้าหนดแนวทาง วิธีการหรือมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นอีก 

 ดังนั้น การที่ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .. ไม่ได้มีร่างบทบัญญัติเก่ียวกับการตัดสินคดีและการโต้แย้ง 
ค้าตัดสินคดี รวมทั้งไม่ได้มีร่างบัญญัติวิธีพิจารณาคดีแยกต่างหากจากหลักการและวิธีพิจารณาคดีทั่วๆ ไป จึงเหมาะสมกับ
ประเทศไทยและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าแล้ว 

 แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... จะได้มีการวางหลักกฎหมายอันเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน
อุบัติเหตุทางน้้าเพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ในหลายประเด็นแล้วก็ตาม 
ซึ่งในหลายประเด็นผู้เขียนเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเทศไทยแล้ว เช่นการเพิ่มค้านิยามของค้าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งท้าให้มี
ความชัดเจนว่ากรณีใดจะถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... อันจะอยู่ภายใต้บังคับของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว และการให้อ้านาจแก่กรมเจ้าท่าในการด้าเนินการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า รวมทั้งให้
อ้านาจแก่กรมเจ้าท่าในการด้าเนินการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า เช่น ให้เจ้าท่ามีอ้านาจขึ้น
ไปบนเรือหรือเข้าไปในสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบางประเด็นที่ร่าง
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พระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงมีข้อบกพร่องที่ควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอยู่บ้าง จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงและ
เพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวในเรื่องดังต่อไปนี้  

ตารางสรุปข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญตัิการเดินเรือ พ.ศ. ... 
 
ประเด็น ร่างพระราชบัญญตัิการเดินเรอื พ.ศ. ... ข้อเสนอแนะของผู้เขียน 

1. ขอบเขตการ

ใช้บังคับ 

มาตรา 120 บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใชบ้ังคับแก่เรือที่
ใช้ในราชการทหารและเรือของทางราชการ ที่ไมไ่ด้ใช้
ในทางพาณิชย ์
มาตรา 121 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ที่เก่ียวข้อง
กับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในนา่นน้้า
ไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธอิธิปไตยของประเทศ
ไทยให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือในเมืองท่าที่
สามารถแจ้งเหตุได้รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า
ดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดยพลัน ทางวิทยุ โทรศัพท์
โทรสาร หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนใด โดยระบสุาระส้าคัญ
เบื้องต้นเก่ียวกับ 
(1) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ 
(2) สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้น 
(3) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และ 
(4) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส้าคัญอ่ืนใดซึ่ง
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว 
 

มาตรา 120 บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใชบ้ังคับแก่เรือที่
ใช้ในราชการทหารและเรือของทางราชการ ที่ไมไ่ด้ใช้
ในทางพาณิชย ์
มาตรา 121 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ที่เก่ียวข้อง
กับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในนา่นน้้า
ไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธอิธิปไตยของประเทศ
ไทยหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นกับเรือสัญชาติไทย ไม่
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ณ ที่ใดก็ตาม ให้ผู้ควบคุมเรือหรือ
เจ้าของเรือในเมืองท่าที่สามารถแจ้งเหตุได้รายงาน
การเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดย
พลัน ทางวิทยุ โทรศัพท์โทรสาร หรือวิธีการสื่อสาร
อ่ืนใด โดยระบสุาระส้าคัญเบื้องต้นเก่ียวกับ 
(1) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ 
(2) สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้น 
(3) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และ 
(4) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส้าคัญอ่ืนใดซึ่ง
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว 

2. ระยะเวลาใน

การรายงานการ

เกิดอุบัติเหตุให ้

เจ้าท่าทราบ 

มาตรา 121 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ที่เก่ียวข้อง
กับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในนา่นน้้า
ไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธอิธิปไตยของประเทศ
ไทยให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือในเมืองท่าที่
สามารถแจ้งเหตุได้รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า
ดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดยพลัน ทางวิทยุ โทรศัพท์
โทรสาร หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนใด โดยระบสุาระส้าคัญ
เบื้องต้นเก่ียวกับ 
(1) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ 

มาตรา 121 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ที่เก่ียวข้อง
กับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในนา่นน้้า
ไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธอิธิปไตยของประเทศ
ไทยหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นกับเรือสัญชาติไทย ไม่
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ณ ที่ใดก็ตาม ให้ผู้ควบคุมเรือหรือ
เจ้าของเรือในเมืองท่าที่สามารถแจ้งเหตุได้รายงาน
การเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดย
พลัน ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 
ทางวิทยุ โทรศัพท์โทรสาร หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนใด 
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ประเด็น ร่างพระราชบัญญตัิการเดินเรอื พ.ศ. ... ข้อเสนอแนะของผู้เขียน 

(2) สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้น 
(3) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และ 
(4) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส้าคัญอ่ืนใดซึ่ง
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว 
 

โดยระบสุาระส้าคัญเบื้องตน้เก่ียวกับ 
(1) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ 
(2) สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้น 
(3) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และ 
(4) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส้าคัญอ่ืนใดซึ่ง
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว 

3. การรายงาน

การเกิดอุบัติเหตุ

ให้เจ้าท่าทราบ 

มาตรา 121 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ที่เก่ียวข้อง
กับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในนา่นน้้า
ไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธอิธิปไตยของประเทศ
ไทยให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือในเมืองท่าที่
สามารถแจ้งเหตุได้รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางน้้า
ดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดยพลัน ทางวิทยุ โทรศัพท์
โทรสาร หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนใด โดยระบสุาระส้าคัญ
เบื้องต้นเก่ียวกับ 
(1) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ 
(2) สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้น 
(3) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และ 
(4) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส้าคัญอ่ืนใดซึ่ง
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว 
 

มาตรา 121 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ที่เก่ียวข้อง
กับเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในนา่นน้้า
ไทยหรือน่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธอิธิปไตยของประเทศ
ไทยหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้้าขึ้นกับเรือสัญชาติไทย ไม่
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ณ ที่ใดก็ตาม ให้ผู้ควบคุมเรือหรือ
เจ้าของเรือในเมืองท่าที่สามารถแจ้งเหตุได้รายงาน
การเกิดอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าวให้เจ้าท่าทราบโดย
พลัน ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 
ทางวิทยุ โทรศัพท์โทรสาร หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนใด 
โดยระบสุาระส้าคัญเบื้องตน้เก่ียวกับ 
(1) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า้ 
(2) สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้้านั้น 
(3) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และ 
(4) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส้าคัญอ่ืนใดซึ่ง
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางน้้าดังกล่าว 

4. การห้ามมิให้

อ้างอิงรายงาน

การสืบสวนและ

สอบสวน 

มาตรา 141 ห้ามมิให้ผู้ใดอ้างรายงานการสืบสวน
เบื้องต้นหรือรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งข้อเท็จจริง ความเห็น 
ข้อแนะน้า ข้อพิจารณา หรือข้อสรุปที่ปรากฏใน
รายงานเป็นพยานหลักฐานในการด้าเนินกระบวน
พิจารณาคดไีม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทาง
ปกครอง เว้นแต่ กรณีที่ในคดีนัน้ไม่มีพยานหลักฐาน
อ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นแห่งคดีที่เป็น
ประเด็นสา้คัญ 
       ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ประสงคจ์ะอ้างรายงานหรือสิ่ง

มาตรา 141 ห้ามมิให้ผู้ใดอ้างรายงานการสืบสวน
เบื้องต้นหรือรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางสว่น รวมทั้งข้อเท็จจริง ความเห็น 
ข้อแนะน้า ข้อพิจารณา หรือข้อสรุปที่ปรากฏใน
รายงานเป็นพยานหลักฐานในการด้าเนินกระบวน
พิจารณาคดไีม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทาง
ปกครอง เว้นแต่ กรณีที่ในคดีนัน้ไม่มีพยานหลักฐาน
อ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นแห่งคดีที่เป็น
ประเด็นสา้คัญ 
       ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ประสงคจ์ะอ้างรายงานหรือสิ่ง
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ที่ปรากฏในรายงานดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานยืน่ค้า
ขอต่อศาลให้ด้าเนินการไต่สวนถึงเหตุผลและความ
จ้าเป็นทีจ่ะต้องอ้างสิ่งดังกลา่วเป็นพยานหลักฐานใน
คดีนั้น เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะอนุญาตให้อ้างสิง่
ดังกล่าวเปน็พยานหลักฐานได้หรือไม่เพียงใด 
 

      

ที่ปรากฏในรายงานดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานยืน่ค้า
ขอต่อศาลให้ด้าเนินการไต่สวนถึงเหตุผลและความ
จ้าเป็นทีจ่ะต้องอ้างสิ่งดังกลา่วเป็นพยานหลักฐานใน
คดีนั้น เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะอนุญาตให้อ้างสิง่
ดังกล่าวเปน็พยานหลักฐานได้หรือไม่เพียงใด 
       ทั้งนี้ บทบัญญตัิข้างตน้ไมอ่ยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 หรือบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อประโยชน์เอกชน 

5. ความร่วมมือ

ระหว่างรัฐ 

ตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... ไม่ได้

บัญญัติเก่ียวกับประเดน็นีไ้ว้แตอ่ย่างใด 

มาตรา....ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเลเกี่ยวข้องกับ
เรือสัญชาติไทย หรือเรือล้าหนึ่งล้าใดและเหตุดังกลา่ว
เกิดขึ้นในน่านน้้าไทยหรือน่านน้า้ที่อยู่ภายใต้สิทธิ
อธิปไตยของประเทศไทย และอุบัติเหตุดังกล่าว
เก่ียวข้องกับรัฐอ่ืน และรัฐดังกล่าวเป็นรัฐที่กา้หนดใน
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ ให้
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าดา้เนินการ
สืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางน้า้ร่วมกับรัฐนัน้ 
มาตรา... เมื่อมีการด้าเนินการสบืสวนและสอบสวน
ร่วมกับรัฐอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือรัฐที่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
สามารถ บรรลุวัตถปุระสงค์ของการสืบสวนและ 
สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า และรัฐอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
รัฐที่มีส่วนได้ เสียตกลงกนัร่วมวา่ (1) จะน้ามาตรการ
ใดมาใช้ในการสบืสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางน้า้ที่
เกิดขึ้น  
(2) ขั้นตอนในการดา้เนินการสบืสวนและสอบสวน
อุบัติเหตุดังกล่าว  
มาตรา... ในกรณีที่รัฐที่มีส่วนไดเ้สียกับกรณีการเกิด
อุบัติเหตุทางน้า้ที่อยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบัญญัติ
นี้ เป็นรัฐที่มีคุณสมบัติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐตามที่พระราชกฤษฎีกา
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ก้าหนดไว้ และได้รบัอนุญาตจากอธิบดีให้เข้าร่วมใน
การสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางน้า้ที่เกิดขึ้น รัฐ
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงและจัดทา้ส้าเนารายงานการ
สืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทางน้า้ หรือเสนอ
พยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนและ
สอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าได้ 

 
 ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... จะช่วยท้าให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุทางน้้าที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการน้าไปบังคับใช้ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียม
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศต่อไป สมควรที่จะต้องพิจารณาในบางประเด็น ได้แก่ ประเด็นเรื่องความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ ในกรณีที่มีรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐมีอ้านาจในการด้าเนินการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าเดียวกัน  
โดยอาจเป็นการตั้งคณะท้างานร่วมกัน หรือการให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือแบ่งปันข้อมูลที่ได้จากการสอบสวน
อุบัติเหตุดังกล่าว หรือเร่ืองขอบเขตของการบังคับใช้ ในกรณีที่เรือที่ใช้ในราชการทหารหรือเรือของทางราชการที่ไม่ได้ใช้
ในทางพาณิชย์เกิดอุบัติเหตุหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือในกรณีที่เรือสัญชาติไทยเกิดอุบัติเหตุนอกน่านน้้าไทยหรือ
น่านน้้าที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งในกรณีดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
พ.ศ. .... หรือในประเด็นที่เกี่ยวกับการอ้างรายงานการสืบสวนเบื้องต้นหรือรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้าไม่ว่ า
ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อแนะน้า ข้อพิจารณ าหรือข้อสรุปที่ปรากฏในรายงานเป็น
พยานหลักฐานในการด้าเนินกระบวนพิจารณาคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครอง ซึ่งควรห้ามมิให้มีการ
อ้างอิงรายงานการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้้า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ใช่เพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดหรือลงโทษบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ผู้เขียนจึง
เห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้เขียนได้ให้ความเห็นไว้แล้วข้างต้น 


