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บทบรรณาธิการ

โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้จดัท�าวารสารกฎหมายขนส่งและพาณชิยนาวจีนถงึ
เล่มนีเ้ป็นฉบบัที ่8 แล้ว โดยได้มีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบอยูเ่สมอ ส�าหรบั
เล่มนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ เข้ามาเป็นคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความภายนอกเพิ่มอีกหนึ่งท่าน ทางกอง
บรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ไว้ ณ 
ที่นี้

วารสารฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. บทความ ประกอบ
ด้วยบทความทางกฎหมายพาณชิยนาวแีละกฎหมายการเดินอากาศ 6 บทความ 
2. คดีต่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง และ 3. การถอดเทปงานสัมมนา
วิชาการที่ทางโครงการฯ ได้จัด

ส�าหรับบทความทั้ง 6 บทความนั้น บทความแรกเป็นเรื่อง น�้ำมันรั่ว
ไหลจำกเรอืบรรทกุน�ำ้มนักบัมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกนัมลพษิ
น�้ำมันในประเทศไทย ของอาจารย์ดวงเด่น นาคสีหราช โดยบทความนี ้
แบ่งลงเป็น 2 ตอน ตอนแรกลงฉบับนี้และตอนที่สองจะลงในวารสารปีที่ 9  
ฉบบัที ่9 เนือ้หาของบทความจะกล่าวถงึเหตกุารณ์น�า้มนัดบิร่ัวไหลจากเรอืบรรทกุ
น�า้มนัดบิในขณะขนล�าเลยีงสูโ่รงกลัน่ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั 
(มหาชน) ทีเ่พิง่เกดิข้ึนด้วย นบัว่าเป็นการปรบัใช้ข้อกฎหมายทีเ่ข้ากบัเหตุการณ์
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก

บทความที่สองที่เกี่ยวกับมลพิษน�้ามันจากเรือแต่เป็นของประเทศ
ออสเตรเลยี เขยีนโดยคณุชนศิรา ร่มโพธ์ิภกัดิ ์เรือ่ง กำรป้องกนัภำวะมลพษิ
จำกน�้ำมันและสำรมีพิษจำกเรือตำมกฎหมำยของประเทศออสเตรเลีย



ตำมพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองทะเล ค.ศ. 1983 ซึ่งเป็นการอนุวัติการ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ บทความท้ังสองบทความนีจ้ะท�าให้ผูอ่้านสามารถ
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน�้ามันได้ชัดเจนขึ้น

บทความถัดมายังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวี เร่ือง 
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมเรือต่ำงประเทศในเมืองท่ำของประเทศ
อังกฤษ ของคุณศุภลักษณ์ นิธิไพจิตร ที่ได้อธิบายข้อกฎหมายดังกล่าว 
ของประเทศอังกฤษไว้อย่างละเอียดเหมาะส�าหรับผู้สนใจศึกษาเปรียบเทียบ

บทความถัดมามีเน้ือหาเก่ียวกับกฎหมายการเดินอากาศในด้านการ
คุ้มครองผูโ้ดยสาร เขยีนโดยคณุภคนิ ีพพิธิวณชิธรรม เรือ่ง สทิธิของผู้โดยสำร
อำกำศยำนไทย เมือ่ผูข้นส่งทำงอำกำศท�ำกำรบินล่ำช้ำ (delay) ยกเลกิ
เทีย่วบิน (flight cancellation) หรอืปฏเิสธกำรขนส่ง (denied boarding) 
โดยได้อธิบายถึงสิทธิท่ีผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศจะพึงได้รับหากเกิด
การขนส่งล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่งไว้อย่างเป็นขั้นตอน

บทความเรื่อง Analysis of the ASAM Economic–element 
Questionnaire ของคุณเกียรติพล ตันติกุล เป็นบทวิเคราะห์แบบสอบถาม
จากประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีการบินในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ผู้อ่านรับทราบความคืบหน้าการเปิดเสรีการบินและ
มุมมองของประเทศสมาชิกอย่างชัดเจน

บทความสุดท้ายเรือ่ง กำรจดัทีน่ัง่ผู้โดยสำรในเครือ่งบนิเพือ่คุ้มครอง
ผูเ้ยำว์เดนิทำงคนเดยีว กรณกีำรห้ำมผูโ้ดยสำรชำยนัง่ตดิกบัผู้เยำว์เดนิ
ทำงคนเดียว คุณสุญานี ยอดด�าเนิน ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีห้ามผู้ชาย
นั่งติดกับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวซึ่งเป็นทางปฏิบัติของสายการบินหลายๆ 
ประเทศโดยทิง้ประเดน็ข้อกฎหมายเกีย่วกบัสทิธขิองผู้โดยสารชายและผูโ้ดยสาร
ที่เป็นผู้เยาว์ไว้ได้น่าสนใจ



วารสารฉบบันี ้ยงัได้เพิม่ส่วนคดต่ีางประเทศโดยเน้นแปลและเรยีบเรยีง
ค�าพิพากษาจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งโดย ค�ำวินิจฉัยศำล
รฐัธรรมนญูเยอรมนทีี ่1 บวีอีำ 357/05 (BUNDESVERFASSUNGS-
GERICHT 1 BvR 357/05) ทีม่ปีระเดน็หลงัเกดิเหตกุารณ์จีเ้ครือ่งบนิเพือ่
ใช้ในการก่อการร้ายว่ากฎหมายท่ีก�าหนดให้รัฐมีสิทธิยิงอากาศยานที่ได้รับ 
การสันนิษฐานว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวน้ันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย 
คุณฐิติภัณฑ์ อนันต์ศิริภัณฑ์เป็นผู้แปลและเรียบเรียง

นอกจากนีย้งัมกีารเรยีบเรยีงสรปุเนือ้หางานสมัมนาทางวชิาการ 2 เรือ่ง
ที่ทางโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ได้จัดขึ้นโดย อ.ลลิล 
ก่อวุฒิกุลรังษี และ อ.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา ในเรื่อง กำรน�ำเรือชำเตอร์แบบ
เปล่ำ (Bareboat charter) มำจดทะเบียนเป็นเรือไทย และ กำรจด
ทะเบียนเรือสำกล (International Registry) เพื่อเพิ่มกองเรือไทย 

กองบรรณาธกิารหวงัว่าท่านผูอ่้านจะได้รบัสาระทางวิชาการจากวารสาร
กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีฉบับนี้เหมือนเช่นเคย

         กองบรรณำธิกำร
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น�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามันกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษน�้ามันในประเทศไทย (1)  1

น�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามัน 
กับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน

มลพิษน�้ามันในประเทศไทย (1)*

ดวงเด่น นาคสีหราช**

บทคัดย่อ

อุบัติการณ์น�้ามันรั่วไหลในทะเลเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามและท�าลาย
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลกควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของมนุษย์ มูลเหตุที่ส�าคัญ
ประการหน่ึงของน�้ามันรั่วไหลในทะเลมาจากกิจกรรมขนส่งทางทะเลโดยเรือ
บรรทกุน�า้มนัซึง่สามารถบรรทุกน�า้มนัได้มาก และราคาประหยดักว่าการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ จึงเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในการขนส่งระหว่างประเทศ ประกอบกับ
ความต้องการอุปโภคพลังงานภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท�าให้มีการน�าเข้า
น�้ามันจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการขนส่งทางทะเลดังกล่าวอาจเกิด 
อุบัติการณ์น�้ามันร่ัวไหลลงสู่ทะเลได้ตลอดเวลานับตั้งแต่เรือบรรทุกน�้ามัน 
Torrey Canyon เกยตื้นบริเวณชายฝั ่งของอังกฤษในปี ค.ศ. 1967  

* บทความนี้แบ่งเป็นสองตอน ตอนที่สองจะตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายขนส่งและ 
พาณิชยนาวี ปีที่ 9 ฉบับที่ 9

** นติศิาสตรบณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, นติศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปัจจุบันก�าลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, อาจารย์ประจ�าสาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม



2  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอังกฤษ
อย่างมหาศาลและการขจัดคราบน�้ามันที่น�ามาสู่ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและ 
เสียเวลาท�าความสะอาดเป็นเวลานานกว่าคราบน�้ามันและมลพิษที่เกิดขึ้นจะ
หมดไปจากบริเวณดังกล่าว อีกทั้งท้องทะเลเป็นบริเวณที่เช่ือมโยงระหว่าง
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก การรั่วไหลของน�้ามันจึงสามารถแพร่กระจายไปยัง
บรเิวณใกล้เคยีงหรอืห่างออกไปตามสภาพอากาศและภยัพบิตัทิางทะเลทีไ่ม่ม ี
ความแน่นอน ดังนั้น นานาอารยประเทศต่างตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่สร้าง
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดความเสียหายข้ามเขตได้จึงหา
แนวทางร่วมกนัด้วยการก�าหนดพันธกรณรีะหว่างประเทศตามอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศเพือ่ป้องกนั ลด ควบคมุ เยยีวยา และฟ้ืนฟคูวามเสยีหายสืบเนือ่งจาก
มลพษิน�า้มนัดงักล่าว ส�าหรบัรฐัทีไ่ด้แสดงเจตนายนิยอมเพือ่ผกูพนัหรอืแม้แต่
รฐัทีไ่ม่ได้แสดงเจตนาเพือ่ผกูพนัตามอนสุญัญาเช่นว่านัน้แต่น�าหลกัเกณฑ์จาก
อนุสัญญาไปบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายในของตนเพื่อให้เกิดการใช้บังคับ
กฎหมายอย่างจรงิจงัและมปีระสทิธภิาพอย่างแท้จรงิ เช่น สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น 
ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษน�้ามันจากน�้ามัน
ร่ัวไหลทีเ่กดิขึน้และควบคมุผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเลมิให้ขยายไปเป็น
วงกว้าง ทั้งนี้ มาตรการทางกฎหมายอันเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือ ‘ป้องกันไว้
ดีกว่าแก้ไข’ ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งมีบริเวณติดทะเลทั้งสองด้านคือ อ่าวไทย
และทะเลอนัดามนั และอยูใ่นประชาคมระหว่างประเทศจงึมพีนัธกรณอีนัส�าคญั
ในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัมลพษิน�า้มนัจากการร่ัวไหล 
ของเรือบรรทุกน�้ามันด้วยให้มีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศทีมี่อยูเ่พ่ือใช้บงัคบักบัอบุตักิารณ์ดงักล่าวอย่างทันท่วงที มปีระสทิธภิาพ 
ป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมไทยให้อยู่ใน
ขอบเขตจ�ากัดที่สุด ผ่านอุทาหรณ์น�้ามันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามันดิบใน
ขณะขนล�าเลียงสู่โรงกลั่นของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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บทน�า

เรือบรรทุกน�้ามัน (oil tankers)1 เป็นเรือที่ใช้ส�าหรับบรรทุกสินค้าที่มี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุทางทะเลของกจิการพาณชิยนาวแีละถอืเป็นเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
เอกชนอกีด้วยปัจจบัุนเรอืบรรทกุน�า้มนัทีข่นส่งน�า้มนัชนดิต่างๆ เช่น น�า้มนัดบิ 
(crude oil) น�้ามันเชื้อเพลิง (fuel oil) เป็นต้น ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
มีจ�านวนมากและมักต้องเดินทางผ่านไปยังพื้นที่ที่เป็นคอขวดหรือบริเวณที่มี
การจราจรที่คับคั่ง อนึ่ง เส้นทางที่ส�าคัญในการขนส่งทางทะเลของเรือบรรทุก
น�้ามันของโลก2 เช่น คลองปานามา (Panama Canal) คลองสุเอซ (Suez 
Canal)บับเอลแมนดับ (Bab el–Mandab) ท่าเรือส่งออกน�้ามันและแก๊สของ
รสัเซยี (Russian Oil and Gas Export Ports) ช่องแคบบอสปอรสั (Bosporus  
Strait) ช่องแคบฮอร์มุส (Hormuz Strait) และช่องแคบมะละกา (Malacca 
Strait) รวมถึงระหว่างการเดินทะเลอาจต้องประสบกับภัยพิบัติทางทะเล 

1 เรือบรรทุกน�้ามัน หมายถึง เรือที่ออกแบบมาเพื่อการบรรทุกและขนส่งปิโตรเลียมซึ่ง
เป็นสินค้าเทกองชนิดของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือบรรทุกน�้ามันดิบ (crude tanker) ซึ่งมี
หลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เรือบรรทุกน�้ามันดิบสามารถแยก
ประเภทได้จากขนาด (size) และลักษณะการปฏิบัติงาน (occupation) ส�าหรับขนาดของเรือนั้น
พิจารณาจากขอบเขตของเรือบรรทุกน�้ามันที่อยู่ในดินแดนของรัฐ (inland) หรือเรือบรรทุกน�้ามัน
ที่อยู่บริเวณชายฝั่งของรัฐซึ่งมีขนาด 2,000–3,000 เดทเวทตัน (metric ton of deadweight: 
DWT) ไปจนถึงเรือบรรทุกน�้ามันขนาดใหญ่ซึ่งมี 2 ประเภทได้แก่ (1) เรือขนส่งน�้ามันดิบขนาด
ใหญ่มาก (very large crude carriers: VLCCs) ซ่ึงสามารถบรรทุกน�้ามันดิบได้ในปริมาณ 
200,000 ถึง 3000,000 เดทเวทตัน และ(2) เรือขนส่งน�้ามันดิบขนาดใหญ่พิเศษ (ultra large 
crude carriers: ULCCs) ซึ่งสามารถบรรทุกน�้ามันดิบได้ในปริมาณตั้งแต่ 300,000 เดทเวทตัน
ขึ้นไป ทั้งนี้ เรือบรรทุกน�้ามันขนาดใหญ่ดังกล่าวมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Supertanker” ซึ่งมีขึ้น
เพือ่ตอบสนองเงือ่นไขทางเศรษฐกจิของตลาดน�า้มนัโลกตัง้ปี 1960 เป็นต้นมา See Paul M. Smith 
and Kiki Warr, Global Environment Issues, (The United Kingdom: Open University, 
1991), pp. 23–24 and James Corbett, Supertanker, in the Encyclopedia of Earth. from 
http://www.eoearth.org/article/Supertanker (retrieved on May 23, 2013).

2 ดูรายละเอียดใน ตระกูล พุ่มเสนาะ, “วิกฤติพลังงานน�้ามันในโลกปัจจุบัน”, from 
http://www.marinerthai.com/articles/view.php?No=500901 (retrieved on May 23, 2013).
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(maritime casualties) โจรสลดั (piracy) และเป็นเป้าหมายของผูก่้อการร้าย 
(terrorism)การขนส่งทางทะเลโดยเรือบรรทุกน�้ามันขนาดใหญ่เช่นว่านั้นอยู่
บนความเสีย่งสงูในการเกดิน�า้มนัร่ัวไหล (oil spill) อนัมสีาเหตจุากอบุติัการณ์
ดังกล่าว และผลของน�้ามันรั่วไหลย่อมก่อให้เกิดมลพิษน�้ามัน จากการรั่วไหล
ดังกล่าวลงสู่ทะเลด้วยซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยัง
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นบริเวณกว้างอีกด้วย ดังนั้น แนวทางที่ดีท่ีสุดในการลดความเสี่ยงในการ
เกดิน�า้มันรัว่ไหลจากเรอืบรรทกุน�า้มนันัน่คอื การทีน่านาอารยประเทศร่วมมอื
กันอย่างจริงจังออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมลพิษน�้ามันจากเรือ
บรรทุกน�้าโดยอาศัยพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

1. ความหมายของน�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามัน

การรั่วไหลของน�้ามันสามารถเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติ เช่น การรั่วไหล
จากแหล่งน�้ามันใต้ดิน หรือจากการกระท�าของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุจากเรือ 
การขุดเจาะน�้ามัน หรือการลักลอบปล่อยทิ้งสู่แหล่งน�้า การรั่วไหลส่วนมากมัก
มีที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์และสาเหตุหนึ่งของน�้ามันร่ัวไหลในทะเลมาจาก
กิจกรรมการขนส่งทางทะเล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะควบคู่ไปกับ
ความต้องการพลงังานภายในประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ ท�าให้มกีารน�าเข้าน�า้มนัจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น และอาจเกิดอุบัติเหตุท�าให้น�้ามันบางส่วนเกิดรั่วไหลลงสู่
ทะเลเสมอ ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันต่างๆ แล้วก็ตาม3 ท้ังนี้ European 
Environment Agency (EEA) ได้ให้ความหมาย “น�า้มันร่ัวไหล”ว่า หมายถึง  
การปล่อยทิ้งผลิตภัณฑ์น�้ามันหรือปิโตรเลียมอื่นๆ โดยอุบัติเหตุ (accidental 
release) ในปริมาณมากสู่ระบบนิเวศน์ของแม่น�้าหรือทะเล อน่ึง การร่ัวไหล

3 ฐานข้อมลูความรูท้างทะเล, “น�า้มนัร่ัวไหล (oil spill)”, from http://www.mkh.in.th/
index.php/2010–03–22–18–05–34/2011–08–24–04–53–01 (retrieved on May 23, 2013)
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ของน�้ามันมักถูกควบคุมโดยการเติมสารเคมีเร่งในการกระจายน�้ามันสู่มวลน�้า 
(chemical dispersion) กระบวนการสันดาป (combustion) การกักเก็บของ
เครื่องยนต์ (mechanical containment) และการดูดซึม (absorption)4

ดังนั้น น�้ามันรั่วไหลหรือการรั่วไหลของน�้ามันจากเรือบรรทุกน�้ามันจึง
หมายถึง การปล่อยทิ้ง การหกหรือการทิ้งเทผลิตภัณฑ์น�้ามันหรือปิโตรเลียม
ให้ไหลออกมาในทันทีทันใดไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่จงใจและไม่ว่าจะมีปริมาณ
เท่าใดออกจากเรือบรรทุกน�้ามันลงสู่ทะเลหากการรั่วไหลของน�้ามันมีปริมาณ
ที่เล็กน้อยสามารถย่อยสลายหรือดูดซึมได้เองโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ดี  
ในกรณีที่เป็นการรั่วไหลจ�านวนมหาศาล ปริมาณน�้ามันที่รั่วไหลดังกล่าวย่อม
เกินกว่าที่สิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายหรือดูดซึมได้เองตามธรรมชาติ  
จงึท�าให้การหกหรอืถกูปล่อยทิง้ของปิโตรเลยีมดงักล่าวก่อให้เกดิความเสียหาย 
ตลอดจนผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสิง่แวดล้อมทางทะเล มนษุย์และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของมนุษย์เนื่องมาจากมลพิษน�้ามันขึ้นรัฐต่างๆ

2. มูลเหตุของน�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามัน

ส�าหรับมูลเหตุของน�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามันนั้นมีสาเหตุ  
2 ประการ ได้แก่ การกระท�าของมนุษย์โดยจงใจและไม่จงใจ5

4 See EEA Multilingual Environmental Glossary, http://glossary.eea.europa.
eu/EEAGLossary, October 2006cited by Michel Girin (ed.), “Understanding Black 
Tides, ” (Cedre Learning Guide, 2007), p. 19, from www.cedre.fr (retrieved on May 
23, 2013).

5 จุมพต สายสุนทร, กฎหมำยสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ กำรคุ้มครองและรักษำ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2550), หน้า 40.
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2.1 การกระท�าของมนุษย์โดยจงใจ

การกระท�าโดยจงใจ หมายถึง การกระท�าโดยรู้ส�านึกถึงผลเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการกระท�าของตนเอง และแม้ว่าผลเสียหายที่เกิดข้ึนจะมากหรือ
น้อยไปกว่าความคาดคิด ย่อมถือว่าเป็นการจงใจและการกระท�าโดยจงใจ 
เป็นองค์ประกอบทางจิตใจของผูก้ระท�าผดิในละเมดิ6 ดงันัน้ การทีน่�า้มนัรัว่ไหล 
จากเรือบรรทุกน�้ามันโดยการกระท�าของมนุษย์โดยจงใจจึงเป็นการท�าให้เกิด 
การรั่วไหลของน�้ามันจากเรือบรรทุกน�้ามันโดยรู้ส�านึกว่าจะก่อเกิดความเสีย
หายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันเนื่องมาจากการกระท�าของตนเอง ไม่ว่าผล
แห่งความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อมทางทะเลทีเ่กดิขึน้นัน้จะมากหรอืน้อย
ไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม อย่างไรก็ดี น�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามัน 
ส่วนใหญ่มีปริมาณมหาศาลสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกว่า 
การกระท�าโดยไม่จงใจท�าให้น�า้มนัรัว่ไหลเสยีอกี และก่อให้เกดิผลกระทบอย่าง
กว้างขวางและในบางสถานการณ์เป็นเรือ่งยากท่ีจะเข้าถึงหรอืควบคมุสถานการณ์ 
ยากที่จะก�าหนดมาตรการตอบโต้หรือป้องกัน ทั้งนี้ การกระท�าของมนุษย์โดย
จงใจเป็นมูลเหตุให้น�า้มนัรัว่ไหล เช่น การปล่อยทิง้ (discharge) น�า้มนัจากเรอื
การทิ้งเท (dumping) สงคราม (war)7 การก่อการร้าย (terrorism)8 เป็นต้น

2.1.1 กำรปล่อยทิ้งน�้ำมันจำกเรือบรรทุกน�้ำมัน 

การปล่อยทิ้ง หมายถึง การปล่อยทิ้งโดยเหตุใดก็ตามจากเรือรวมทั้ง 
การรัว่ไหล การก�าจดั การไหลล้น การรัว่ การสูบ หรอืการไหลทิง้ แต่ไม่รวมถึง 
การทิง้เทตามความหมายทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3 (1) ของอนสุญัญาว่าด้วยการป้องกนั 

6 สษุม ศภุนติย์, ค�ำอธิบำยกฎหมำยลกัษณะละเมดิ, พมิพ์ครัง้ที ่6 (กรงุเทพมหานคร: 
นิติบรรณาการ, 2550), หน้า 17.

7 Alicia Watts Hosmer, Colby E. Stanton and Julie L. Beane, Intent to Spill: 
Environmental Effects of Oil Spills Caused by War, Terrorism, Vandalism and Theft, 
(International Oil Spill Conference, 1997), pp. 157–158.

8 Ibid, pp. 158–160.
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มลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของเสียและสสาร ค.ศ. 1972 (London  
Convention 1972)9 หรอื (2) การทิง้สารอันตรายโดยตรงอนัเกดิจากการส�ารวจ  
การแสวงประโยชน์และการแปรรูปทรพัยากรแร่นอกชายฝ่ังบนพ้ืนดนิท้องทะเล 
(sea–bed) หรือ (3) การปล่อยทิ้งสารอันตรายเพื่อความมุ่งประสงค์ในการท�า
วิจัยวิทยาศาสตร์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการลดหรือการควบคุมมลพิษ10

ดงันัน้ การปล่อยทิง้น�า้มนัจากเรอืบรรทกุน�า้มนัจงึหมายถงึกระบวนการ
ปล่อยท้ิงน�้ามันอันมีมูลเหตุจากปฏิบัติการปกติ (operational discharges) 
ของเรอืบรรทกุน�า้มนั11 ได้แก่ การล้างถงัอับเฉาซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเรือบรรทุก
น�า้มนัจะสบูน�า้ทะเลเข้ามาในห้องระวางสนิค้าในช่วงทีเ่รือไม่ได้บรรทกุของเพือ่
ท�าหน้าที่เป็นถังอับเฉา (ballast) ถ่วงดุลเรือและน�า้ทะเลที่สูบเข้าห้องระวาง
สนิค้าทีถ่่ายน�า้มนัขึน้แล้วนีเ่องจะผสมกบัน�า้มนัทีต่กค้างอยูใ่นห้องระวางสนิค้า
ดังกล่าวและเรือจะระบายน�า้ทะเลท่ีผสมกบัน�า้มนัทีต่กค้างอยูใ่นห้องระวางสนิค้า
ออกสูท่ะเลก่อนทีจ่ะบรรทกุน�า้มนัเทีย่วต่อไป ประมาณกันว่าเรอืบรรทกุน�า้มัน
โดยทัว่ไปจะปล่อยท้ิงน�า้มันท่ีผสมกบัน�า้ทะเลในถงัอับเฉาไม่น้อยกว่า 400 ตัน
ต่อเที่ยว นอกจากนี้ น�้าที่ท้องเรือก็มีส่วนผสมของน�้ามันหรือสารปนเปื้อนกับ
สารอื่นๆ และถูกทิ้งลงสู่ทะเลเช่นกันเพื่อรักษาสมดุลของเรือ12

9 Article 3 (1) of MARPOL 73/78.
10 Article 2 (3) (b), ibid.
11 See David W. Abecassis, Oil Pollution from Ships: International, United 

Kingdom and United States Law and Practice, (London: Stevens & Sons, 1985), 
pp. 22–23.

12 See R.B. Mitchell, “International Oil Pollution”, Environment, May 1995 
อ้างใน จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, หน้า 197–198.
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2.1.2 กำรทิ้งเทจำกเรือบรรทุกน�้ำมัน

เมื่อพิจารณา “การทิ้งเท”(dumping)ของเรือบรรทุกน�้ามัน13 หมายถึง 
การน�าเอาของเสียหรือสสารอื่นมาบรรทุกบนเรือบรรทุกน�้ามัน แล้วเรือน�าของ
เสียนั้นไปทิ้งลงในทะเล ไม่ว่าจะเป็นของเสียที่มาจากกระบวนการผลิตสินค้า
ของโรงงานอตุสาหกรรม ของเสยีทีม่าจากครวัเรอืน หรือของเสยีอ่ืนๆ ทีม่าจาก
แหล่งบนบก โดยของเสียนั้นจะแพร่กระจาย (disperse) และเจือจาง (dilute) 
ไปกับน�้าทะเลอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทิ้งเทจึงไม่ใช่การไหลผ่านของเสียจาก
แหล่งบนบกลงสู่ทะเลโดยตรง แต่จะเป็นการทิ้งเทจากเรือหรืออากาศยาน  
หรือส่ิงก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น14 และการทิ้งเทต้องเป็นการกระท�าโดยจงใจ 
(deliberate) ของเสียได้ถูกบรรทุกลงในเรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือ 
สิ่งก่อสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการน�าของเสียดังกล่าว 
ไปทิ้งเทลงในทะเลโดยเฉพาะและโดยจงใจ ซ่ึงปัจจัยในเรื่องความจงใจนี้มี 
ความส�าคญักับระบบการอนญุาตให้สามารถทิง้เทได้ ซึง่เป็นหลกัส�าคญัอนัหนึง่
ทีก่�าหนดในเรือ่งของการทิง้เท เนือ่งจากการพสิจูน์ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบงัคับ
ว่าด้วยการทิ้งเทหรือไม่นั้น อาจจะพิจารณาได้จากความจงใจ โดยส่วนใหญ่ 
จะสนันษิฐานได้โดยดจูากลกัษณะของเรอืทีบ่รรทกุ (cargo) เช่น ลกัษณะของ
เรือที่บรรทุกของเสียที่ออกแบบมาเพ่ือการท้ิงเทที่สามารถสันนิษฐานได้ว่า 
จะน�าของเสียไปปล่อยทิ้งหรือวิธีการและกรณีแวดล้อมของการทิ้งเท ดังนั้น 
การทิ้งเทจึงเป็นการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยเรือบรรทุกน�้ามันอาจเท
น�้ามันดิบลงสู่ทะเลเนื่องจากไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการก�าจัดน�้ามันเสีย
นั่นเอง

13 Article 1 of the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine  
Pollution by Dumping of Wastes and the Other Matter,1972 (The 1996 Protocol to 
LDC).

14 Ibid.
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2.1.3 สงครำม (war) 

เมือ่เกดิภาวะสงครามข้ึนระหว่างรฐั รฐัหนึง่อาจใช้วธีิการเทน�า้มันปริมาณ
มหาศาลลงไปในเขตทางทะเลท่ีอยู่เขตอ�านาจของรัฐคู่สงครามหรือรัฐอืน่ใดเพ่ือ
หวงัให้ตนชนะสงคราม15 เช่น เมือ่ ปี ค.ศ. 1983 น�า้มันรัว่ไหลทีเ่กดิขึน้ในสงคราม
ระหว่างอิรักกับอิหร่านและการรั่วไหลของน�้ามันท่ีร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นจาก 
การที่อิรักใช้อาวุธสงครามและเรือรบของตนโจมตีบ่อน�้ามัน Nowruz ของ
อิหร่านซึ่งท�าให้เรือบรรทุกน�้ามันของอิหร่านจ�านวน 4 ล�าจมลงสู่ก้นทะเลและ
น�้ามันจ�านวนกว่า 180 ล้านแกลลอนรั่วไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซีย16 จากอุบัติการณ์
ดงักล่าว เหน็ได้ว่าสงครามดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืในการกดดนัโดยอาศยัน�า้มนั
เป็นอาวุธเพ่ือให้เข้าถึงการท�าลายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและ 
สิ่งล้อมของประเทศคู่สงคราม และเป็นวิธีการที่น�ามาใช้อีกครั้งในสงครามอ่าว
เปอร์เซีย (Gulf War) ในปี ค.ศ. 1992 ระหว่างอริกักบัคเูวต ซึง่เป็นการท�าลาย
ล้างโดยตรงจากมูลเหตุจูงใจทางการเมือง และเป็นเคร่ืองมือของอิรักในการ
สร้างภยัคกุคามและสร้างความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมและแหล่งน�า้มนัของคเูวต 
(Kuwait)17 อย่างร้ายแรง เป็นต้น

2.1.4 กำรก่อกำรร้ำย (terrorism)

การก่อการร้ายอาจเป็นมลูเหตใุห้เกดิน�า้มันรัว่ไหลจากเรอืบรรทกุน�า้มนั
เนือ่งจากผูก่้อการร้ายประสงค์จะเทน�า้มนัดิบให้แพร่กระจายไปยงัเขตทางทะเล
ทีอ่ยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของรฐัทีเ่ป็นเป้าหมายในการถกูโจมต ีผูก่้อการร้ายหลาย
คนจะท�าเช่นนี้เนื่องจากต้องการให้รัฐที่ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมายในการก่อร้าย 
 

15 “Oil Spills”, from http://library.thinkquest.org/CR0215471/oil_spills.htm 
(retrieved on May 23, 2013).

16 Alicia Watts Hosmer, Colby E. Stanton and Julie L. Beane, supra note7,  
p. 158.

17 Ibid, p. 157.
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สนใจหรือตื่นตระหนกกับการกระท�ากล่าว หรือพยายามแสดงให้เห็นว่ารัฐ 
ดังกล่าวคือรัฐที่จะถูกก่อการร้าย

การก่อการร้ายเป็นการใช้ก�าลังท่ีมิชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ 
(illegal use of force) หรือความรุนแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อข่มขู่ให้
เกิดความกลัวหรือบีบบังคับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในการบรรลุวัตถุประสงค ์
ทางการเมอืงหรอืทางสงัคม การรัว่ไหลของน�า้มนัทีเ่กดิข้ึนจากการก่อการร้าย 
จึงมักเกิดข้ึนในการก่อความไม่สงบหรือการแบ่งแยกดินแดนต่อรัฐบาล แต ่
บางครัง้เป้าหมายของการก่อการร้ายประเภทนีอ้าจท�าขึน้ต่อบรษิทัน�า้มนัโดยตรง
ก็ได้ ทั้งนี้ น�้ามันรั่วไหลจากการก่อการร้ายนี้จึงต่างจากการท�าสงครามหลาย
ประการ กล่าวคอื การก่อการร้ายมกัท�าให้เกิดการร่ัวไหลด้วยการจ�ากัดทีจ่�านวน
คน ขนาดอาวุธที่มีขนาดเล็กกว่าและการระเบิดในวงจ�ากัด เช่น การเป้าหมาย
ในการวางระเบดิไปทีท่่อส่งน�า้มนั (pipeline) หรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง จึงมีแนวโน้มว่าการก่อการร้ายก่อให้เกิดน�้ามันรั่วไหลน้อยกว่า
สงคราม เช่น การกระท�าของกลุ่มกบฏชาวเคิร์ด (Kurdish rebels) ในตุรกี
เมื่อ ปี ค.ศ. 1994 ทั้งนี้ กลุ่มกบฏชาวเคิร์ดได้ระเบิดท่อส่งน�้ามันที่ใช้ส่งออก
ของอิรักในพื้นที่ของกลุ่มกบฏทางตอนใต้ของตุรกี เพื่อท�าลายสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกที่เป็นเจ้าของโดยรัฐดังกล่าวและก่อให้เกิดการรั่วไหลของน�้ามัน
ดิบกว่า 12,000 ตันเป็นต้น18 แม้ตวัอย่างข้างต้นจะมไิด้เกดิขึน้จะมใิช่ได้เกดิขึน้
ในทะเลแต่ก็เป็นมูลเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ดี 
ก็ยากที่จะก�าหนดมาตรการป้องกัน เนื่องจากเป็นมูลเหตุที่ไม่มีการเตือน 
ล่วงหน้าว่าจะมีการโจมตีเมื่อใด19

18 Ibid, p. 159.
19 Ibid, pp. 158–159.
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2.2 การกระท�าของมนุษย์โดยไม่จงใจ

การกระท�าของมนษุย์โดยไม่จงใจหมายถงึ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ 
ของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุ (accident) หรือเหตุสุดวิสัย (force majeure) หรือ
ภัยธรรมชาติ (act of god) เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด วาตภัย หรือ 
สึนาม ิเป็นต้น และการเกิดอบุตักิารณ์ในการเดนิเรือ (incident of navigation) 
ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่จงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ (negligence)  
ของมนุษย์ เช่น เรือบรรทุกน�้ามันเกยตื้น (grounding) เรือโดนกัน (ship 
collisions)20 อุปกรณ์ขัดข้อง (equipment failure) และไฟไหม้ (fire) และ
การระเบิด (explosion) เป็นต้น จนเป็นเหตุให้เกิดน�า้มันรัว่ไหลจากเรอืบรรทุก
น�้ามัน อย่างไรก็ดี มลพิษจากเรือน้ันอยู่ในสัดส่วนที่น้อยเม่ือเทียบกับแหล่ง
ก�าเนดิมลพษิอืน่21 และมกัเกดิขึน้ไม่บ่อยนกั แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ของมลพษิ
จากเรือบรรทุกน�้ามันกลับมีความร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นอกจากนี ้การกระท�าทีไ่ม่จงใจเป็นเหตใุห้น�า้มนัรัว่ไหลจากเรอืบรรทุก
น�า้มนั ยงัรวมไปถึงความประมาทเลนิเล่อของผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในกระบวนการ
ขนส่งน�้ามันด้วย ไม่ว่าจะเป็นนายเรือ นายท้ายเรือ ลูกเรือหรือเจ้าหน้าที่ 
ทางเทคนิคที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของเรือบรรทุกน�้ามันก่อนทะเล 
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการขนถ่ายน�้ามันดิบออกจากเรือในขณะขนถ่าย
น�า้มนัดงักล่าวสู่โรงกล่ันน�า้มนัอย่างปลอดภัย เพือ่มใิห้เกดิการรัว่ไหลอันเนือ่งจาก
อุปกรณ์ขัดข้อง เช่น ตรวจสอบอายุการใช้งานของท่ออ่อนซึ่งตามปกติมีอายุ

20 ดูรายละเอียดใน ไผทชิต เอกจริยกร, กฎหมำยพำณิชยนำวี ตอนที่ 3, พิมพ์ครั้งที่ 
4 (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2551), หน้า 15–28.

21 บรรดาภาวะมลพิษจากแหล่งต่างๆ ที่ปล่อยทิ้งลงสู่ท้องทะเลนั้น ภาวะมลพิษทางเรือ 
(vessel source pollution) มสีดัส่วนเพยีงประมาณร้อยละ 12 เท่านัน้เมือ่เทยีบกับภาวะมลพิษจาก
แหล่งบก (land–based source pollution) ซึง่มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 44 เป็นอย่างน้อย ภาวะมลพษิ
จากแหล่งบนบกที่ปล่อยผ่านบรรยากาศมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท 
(dumping) มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 10 และภาวะมลพษิจากกิจกรรมบนพ้ืนดินท้องทะเล มสัีดส่วน
ประมาณร้อยละ 12 (จมุพต สายสนุทร, อ้างแล้ว เชงิอรรถที ่5, หน้า 198.)
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การใช้งาน 2 ปีที่ใช้ถ่ายน�้ามันจากเรือบรรทุกน�้ามันไปยังท่อเหล็กใต้ทะเลว่า 
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะถ่ายน�้ามันได้หรือไม2่2 เป็นต้น รวมถึงมาตรการป้องกัน
ของบริษัทผู้ผลิตน�้ามันในขณะถ่ายน�้ามันจากเรือบรรทุกน�้ามันผ่านท่อเหล็ก
ผ่านน�า้ทะเล เช่น ควรมทีุน่วางป้องกันเอาไว้ เมือ่เกิดน�า้มนัรัว่ไหล ย่อมสามารถ
ควบคุมความเสียหายได้ทันท่วงท2ี3 เป็นต้น

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามัน

เม่ือน�้ามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้ว กระบวนการแปรสภาพของน�้ามัน 
(weathering) จะเริ่มเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน�้ามัน 
ทั้งน้ี ปัจจัยที่ส�าคัญซึ่งควบคุมอัตราและขนาดของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  
ก็คือ คุณสมบัติของน�้ามันดิบ และสภาพแวดล้อมซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็ว
ลม และสภาพของทะเล24 ซ่ึงมีช่ือเรียกทางเทคนิคว่า “พฤติกรรมน�้ามัน” 
(behavior of oil spill) หรือกระบวนการน�้ามันซึ่งมีลักษณะต่างๆ กันไป 
ได้แก่ การแพร่กระจาย (spreading) การระเหย (evaporation) การแตกตัว 
(dispersion) น�้ามันแขวนลอยหรือการเกิดอิมัลชัน (emulsification)  
การสลายตวั (dissolution) การรวมตวักบัออกซเิจน (oxidation) การจมและ
การตกตะกอน (sedimentation or sinking) การย่อยสลายทางชีวภาพ  
 

22 ไทยรัฐออนไลน์, “เพ้งสั่งเร่งแก้ไขน�้ามันรั่ว CEO PTTGC รับให้ข้อมูลสับสนพร้อม
ชดเชยค่าเสียหาย”, from http://www.thairath.co.th/content/eco/360132 (retrieved on 
August 6, 2013).

23 ไทยรัฐออนไลน์, “แนวขจดัคราบน�า้มนัในมมุมองของนกัวชิาการ, from http://www.
thairath.co.th/column/pol/page1scoop/360540 (retrieved on August 6, 2013).

24 เพ่ิงอ้าง, หน้า 90–93 และสมชาย สุรภันต์, คู่มือหลักสูตรการปฏิบัติการขจัดคราบ
น�า้มนั, (กลุ่มอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมของวงการอตุสาหกรรมน�า้มนั กลุม่ภาคใต้, มปป.), หน้า 5–8.
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(biodegradation) และการลอยตัวตามน�้า (drifting)25 ดังนั้น เมื่อเกิดน�้ามัน
ร่ัวไหลจากเรอืบรรทกุน�า้มนัในทะเลย่อมก่อให้เกดิผลกระทบและความเสยีหาย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของ
รฐัทีเ่กีย่วข้องและมนุษย์ ไม่ว่าการรัว่ไหลนัน้จะเกดิขึน้จากการกระท�าโดยจงใจ
หรอืไม่จงใจของมนษุย์ ต่างกส็ามารถก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมได้
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันอย่างไรก็ดี ผลกระทบและความเสียหายจากมลพิษจาก
น�า้มนัดบิจะมคีวามร้ายแรงจะมากหรอืน้อยนัน้ จึงขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการ 
เช่น ชนิดและปริมาณของน�้ามัน อุณหภูมิ กระแสลมและคลื่น ต�าแหน่ง 
การร่ัวไหลของคราบน�า้มัน และระยะเวลาทีค่ราบน�า้มันตกค้างในทะเล เป็นต้น

รูปที่ 1 ลักษณะของน�้ามันในทะเล (behavior of oil at sea)26

25 ITOPF, “Weathering Process”, from http://www.itopf.com/marine–spills/
fate/weathering–process/index.html (retrieved on August 6, 2013).

26 Ibid.
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นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเกิดมลพิษน�้ามันต่อสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้นอยู่
กบัชนดิของไฮโดรคาร์บอนทีเ่ป็นองค์ประกอบทีเ่ป็นองค์ประกอบ27 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงลักษณะและคุณสมบัติของน�้ามันดิบเป็นน�้ามันชนิดที่มีสีทึบสามารถ
ดดูซบัความร้อนจากแสงอาทติย์ได้ดมีผีลท�าให้อณุหภูมขิองน�า้ทะเลสงูขึน้และ
ส่งผลให้ออกซิเจนในน�้าลดลง ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหาร เช่น 
แพลงตอนตายเพราะขาดอากาศหายใจ เป็นต้น ทัง้นี ้ความเสยีหายจากน�า้มนั
รัว่ไหลของเรอืบรรทุกน�า้มันก่อให้เกดิผลกระทบประการส�าคญั 2 ประการ ได้แก่ 
ความเสียหายด้านกายภาพและความเสียหายด้านชีวภาพ

3.1 ความเสียหายด้านกายภาพ

ส�าหรับทัศนียภาพและความน่ารื่นรมย์ของชายฝั่งทะเลคราบน�้ามัน 
ทีเ่หลอืภายหลงัจากการระเหยไปแล้ว จะถกูพดัพาเข้าสูช่ายฝ่ังของรฐัทีม่พีืน้ที่
ติดทะเลซึ่งเรียกว่า รัฐชายฝั่ง (coastal state) คราบน�้ามันที่เป็นส่วนหนัก  
เช่น ก้อนน�้ามันดิบ (tar ball) จะลอยไปติดอยู่ตามท่ีต่างๆ เช่น ชายหาด 
ปะการัง หรือพืชน�้า รวมถึงโขดหิน เป็นต้น ในขณะที่บางส่วนก็จะซึมลงไปใน
ดินและทราย ในส่วนของคราบน�้ามันที่เกาะหรือติดบริเวณชายหาดย่อมท�าให้ 
 

27 ถ้าหากเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนที่อ่ิมตัว (Saturate Hydrocarbon) ก็จะไม่ค่อยเป็น
อนัตรายต่อสิง่มีชวีติในทะเลมากนัก ส�าหรับน�า้มันท่ีจ�าพวกอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน (Aromatic  
Hydrocarbon) ที่มีจุดเดือดต�่าจะเป็นอันตรายมาก เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) 
และไซลีน (Xylene) เป็นต้น อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจุดเดอืดต�า่นีม้พีษิกะทนัหนั นอกจากนี้  
บางชนิดยังมีคุณสมบัติคล้ายกับยาสลบด้วย เช่น Quinalidine เป็นต้น ส่วนน�้ามันจ�าพวก 
อะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอนทีม่จีดุเดอืดสงูท�าให้เกดิพษิชนดิสะสมทลีะน้อย ได้แก่ 3,4–Benzorene 
และจ�าพวกท่ีมี 4–5 วงของอโรมาติก (Aromatic Ring) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) 
นอกจากนี ้น�า้มนัแต่ละชนดินัน้มีคณุสมบติัแตกต่างกนัมาก ดังนัน้ สภาพความเป็นพษิอนัเกดิจาก
น�า้มนัแต่ละชนดิก็แตกต่างกนัมากด้วย เช่น สภาพน�า้เป็นพษิเนือ่งจากน�า้มนัดบิและน�า้มันเบนซนิ
รั่วไหล ย่อมมีผลแตกต่างกัน (ดูรายละเอียดใน สุวัจน์ ธัญรส,มลพิษทำงทะเลและชำยฝั่ง, 
(กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2549), หน้า 50–51.)
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เกิดความสกปรกและความไม่น่ารื่นรมย์ของทัศนยภาพทางทะเลบริเวณ 
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม คราบ
น�้ามันส่วนใหญ่ที่ติดบริเวณชายหาดแล้วมักจะซึมลงไปในพื้นทรายจึงต้องใช้
เวลานานในการเก็บท�าความสะอาดนอกจากนี้ คราบน�้ามันดังกล่าวยังก่อให้
เกิดความเดือนร้อนร�าคาญของนักท่องเทีย่วทีล่งมาเล่นทรายและน�า้ทะเลบริเวณ
ทีมี่คราบน�า้มนั นอกจากนี ้การรัว่ไหลของน�า้มนับริเวณท่าเรือ ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อกิจกรรมของท่าเรือและอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกใน
อตุสาหกรรมซึง่ได้แก่ ท่าเรอื เช่น ท�าให้พ้ืนผวิลืน่ ความเสีย่งต่อการระเบดิหรอื
ไฟไหม้ การสะสมตวัของสารระเหยของพวกอะโรมาตกิในพืน้ทีปิ่ด การปนเป้ือน 
ในน�้าหล่อเย็นของเคร่ืองจักร หากท�าความสะอาดเรือและผนังท่าเรือ (dock 
wall) เพื่อให้ทัศนวิสัยดีขึ้นหรือด้วยเหตุผลอื่นต้องใช้ค่าให้จ่ายสูง28

3.2 ความเสียหายด้านชีวภาพ

ส�าหรบัสิง่มชีวีติในทะเลนัน้ คราบน�า้มนัมพีษิต่อสิง่มชีวีติทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ความเป็นพิษอาจเป็นอย่างเฉียบพลัน (acute effect) คือ ตาย 
ในเวลาอันสั้น เช่น พวกไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดต�่า หรืออาจเป็นพิษเรื้อรัง 
(chroniceffect) คอื เกดิพษิสะสมทลีะน้อยในร่างการของสิง่มชีวีติ ท�าให้ชวีติ
สั้นลง เช่น ไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดสูง เมื่อน�้ามันดิบไปคลุมผิวน�้าจะท�าให้
ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถถ่ายเทเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในน�้าที่สัตว์น�้า 
ใช้ไปได้ เนื่องจากน�้ามันจะท�าหน้าที่คล้ายแผ่นก�าบัง (physical barrier) 
ระหว่างน�า้กบัอากาศ ท�าให้บรเิวณนัน้เกิดการขาดออกซเิจน คณุภาพน�า้ลดลง 
ส่วนคราบน�้ามันบนผิวน�้ายังท�าให้ออกซิเจนลดลงได้ เนื่องจากน�้ามันดิบจะดึง
ออกซเิจนบางส่วนออกจากผิวน�า้ไปในการเกดิปฏกิริยิาทางเคมีบางอย่างด้วย  
 

28 ส่วนแหล่งน�า้ทะเล ส�านกัจดัการคณุภาพน�า้ กรมควบคมุมลพษิ, มลพษิทำงทะเลและ
แนวทำงแก้ไขในประเทศไทย, (มปป.), 8, หน้า 43.
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นอกจากนี ้น�า้มนัทีล่อยอยูเ่หนอืผวิน�า้จะบดบงัแสงอาทติย์ไม่ให้ส่องผ่านลงไป
ในน�้าท�าให้เกิดผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืชใต้น�้าอีกด้วย29

นอกจากนี้ น�้ามันดิบที่รั่วไหลออกมาจากเรือบรรทุกน�้ามันมีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในทะเลอย่างมากเนื่องจากน�้ามันดิบมีความเป็นพิษต่อทาง
เดินอาหารท�าให้เกิดแผลหลมุและมเีลอืดออกในทางเดนิอาหาร ท�าลายเนือ้เยือ่
ตบั ตบัอ่อนและไตอย่างรุนแรง ท�าให้ปอดบวมจากการส�าลกัซึง่พบได้เป็นปกติ
ในกรณเีช่นนี ้ท�าลายระบบประสาทส่วนกลาง และมผีลระยะยาวต่อระบบสบืพนัธ์ุ 
โดยน�้ามันสามารถเข้าสู่ตัวสัตว์ได้ทั้งทางการหายใจจากไอระเหย การซึมผ่าน
ทางผวิหนงั และทางปาก ซึง่เกดิจากการปนเป้ือนในอาหาร และจากพฤตกิรรม
การไซร้ขน เมือ่ขนเป้ือนน�า้มนัจะท�าให้สารทีเ่ป็นพษิจากน�า้มนัจะเข้าสูต่วัสตัว์
ได้ ส่วนความเสยีหายของของคราบน�า้มนัต่อสตัว์หน้าดนิ (benthose) นัน้ เมือ่
คราบน�า้มนับางส่วนท่ีเป็นก้อนเรยีกว่า “Conquina” จมลงไปในทะเลย่อมเป็น
อันตรายต่อสัตว์ที่อยู่หน้าดิน เช่น หนอนทะเล และตัวอ่อนของแมลง เป็นต้น 
ส่วนพวกสัตว์หน้าดินที่อยู่ตามชายหาด คราบน�้ามันจะปกคลุมร่างกายและ 
มีพิษต่อระบบประสาทของสัตว์ดังกล่าว30

ส่วนความเสยีหายต่อมนษุย์ พษิของน�า้มนัสามารถตดิค้างอยู่ในเน้ือเย่ือ
ของสัตว์น�้าและปนเปื้อนมากับน�้าทะเลด้วย ดังนั้น เมื่อมนุษย์ได้จับสัตว์น�้าที่
ได้รับพิษจากน�้ามันมาบริโภค มนุษย์ย่อมได้รับพิษเช่นกัน น�้ามันบางส่วน 
จะรวมตัวกับสารเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิตท�าให้เกิดโรคมะเร็งได้ กล่าวคือ  
มีสารก่อมะเร็ง (carcinogen) สารแขวนรอยของน�้ามันที่กระจายอยู่ในน�้าเป็น
อนัตรายโดยตรงต่อสตัว์น�า้ในรปูของการอดุตันของระบบการหายใจและท�าให้
เกิดการสะสมของสารก่อมะเร็งในเนื้อเยื่อที่ท�าให้ระบบประสบสัมผัสผิดปกติ 
อันเป็นผลให้มีผลเสียต่อระบบการหาอาหาร การหลบภัย และการผสมพันธุ์

29 สุวัจน์ ธัญรส, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27,หน้า 51–52.
30 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม, แนวทำง 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน�้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน�้ำ, (ม.ป.ป.) หน้า 54.
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ของสตัว์เหล่านัน้31 นอกจากนี ้สตัว์ทะเลทีป่นเป้ือนน�า้มนัดบิจะมกีลิน่น�า้มนัดบิ
ติดอยู่และมีสารพิษในตัว เมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปย่อมได้รับสารพิษด้วย 
เช่นกันส�าหรับแหล่งประมงชายฝั่ง ช่วงที่ปลามีความอ่อนไหวต่อคราบน�้ามัน
ที่สุดคือ ช่วงฤดูวางไข่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชากรปลาอย่างมาก ส่วนสัตว์
มีเปลือกหุ้ม (crustacean) และหอยจะมีความเสี่ยงสูงสุดต่อการปนเปื้อนจาก
คราบน�า้มนัเมือ่น�า้ตืน้มากๆ นอกจากนี ้บรเิวณอ่าวปิดหรือบริเวณน�า้ตืน้ น�า้มนั
ที่เพิ่งแพร่กระจายซึ่งมีความเข้มข้นสูงสามารถท�าให้ปลาบางชนิดตายและ 
ส่งผลกระทบแต่ยังไม่ถึงระดับที่ท�าให้ตายต่อสัตว์บางชนิด เช่น ลูกปลาจะอยู่
ในภาวะทีเ่สีย่งมาก นอกจากนี ้แม้ปลาจะไม้ตายแต่กอ็าจท�าให้เนือ้ปลาไม่เป็น
ที่ต้องการ เนื่องจากมีรสชาติที่เปื้อนแปลงไปจากเดิม32

4. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันน�้ามันรั่วไหลจาก 
เรือบรรทุกน�้ามัน

มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกันกำรรั่วไหลของน�้ำมัน  
หมายถงึ การท่ีรฐัทีเ่กีย่วข้องท�าให้กฎหมายระหว่างประเทศกลายเป็นกฎหมาย
ภายใน (implementation) ของตนผ่านกระบวนการนิติบัญญติัซ่ึงเป็นกระบวน
การตามกฎหมายภายในของรัฐตน ท้ังที่เป็นกฎหมาย หรือนโยบายต่างๆ  
ไม่ว่ารัฐเช่นว่านัน้จะได้เข้าเป็นภาคหีรอืไม่ได้เข้าเป็นภาค ีแต่ได้ออกกฎหมาย
ภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดแนวทางต่างๆ ไว้ 
เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดหรือเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนโดยอาศัยทางปฏิบัติ 
นโยบายหรอืกฎหมายภายในของรฐัเหนอืเรอืบรรทุกน�า้มนั รวมถึงความพร้อม
และทักษะของบุคคลกรประจ�าเรือเรือดังกล่าวตั้งแต่ก่อนออกจากท่าเรือให้มี

31 สุวัจน์ ธัญรส, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27,หน้า 53.
32 ส่วนแหล่งน�้าทะเล ส�านักจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 

28, หน้า 51.
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สภาพพร้อมออกทะเล ไปจนถงึท่าเทยีบเรือปลายทาง เช่น การก�าหนดโครงสร้าง
ของเรือบรรทุกน�้ามันต้องมีท้องเรือสองชั้น (double hull) หรืออายุการใช้งาน
เรือบรรทุกน�้ามันที่เหมาะสมที่สามารถออกทะเลได้ เป็นต้น และประเทศที่
ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายภายในเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษน�้ามันอย่าง
เข้มงวดเกีย่วกบัเรือบรรทกุน�า้มนัทีจ่ะเข้ามาในเขตอ�านาของตน เช่น สหรฐัอเมรกิา
สืบเนื่องจากอุบัติการณ์เรือบรรทุกน�้ามัน Exxon Valdez เกยตื้น บน Bright 
Reef เมือง Prince William Sound มลรัฐ Alaska เนื่องจากเรือดังกล่าว 
ได้แล่นออกนอกเส้นทางปกตเิพ่ือหลบน�า้แข็งเมือ่ ค.ศ. 198933 สภา Congress 
จึงเห็นชอบให้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยมลพิษน�้ามัน ค.ศ. 1990 (Oil 
Pollution Acts 1990)เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซ�้ารอยกับ 
อุบัติการณ์ดังกล่าวท่ีก่อให้ผลกระทบที่รุนแรงทางส่ิงแวดล้อมทางทะเลแม้
สหรัฐอเมริกาจะมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร  
ค.ศ. 1978 เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันมลพิษจากเรือ 
(MARPOL 73/78) หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) ก็ตามซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

นอกจากนี ้การป้องกนัยงัหมายรวมถงึการจดัการความเสีย่งหรอืควบคุม
มิให้มีการรั่วไหลของน�้ามันดังกล่าวแพร่กระจายจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเขตทางทะเลอืน่ๆ ของรฐั ได้แก่ น่านน�า้ภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเน่ือง 
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ ไหล่ทวีป หรือทะเลหลวง หรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว
พิเศษ เช่น ปะการงั เป็นต้น รวมถงึหน้าทีใ่นการให้ความร่วมมอืและการปรกึษา
หารือระหว่างรัฐต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือรัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

33 NOAA/HMRAD Oil Spill Case History 1967–1991, Exxon Valdez,  
Summaries of Significant U.S. and International Spills, September 1992 Report No. 
HMRAD 92–11, NOAA/Hazardous Materials Response and Assessment Division, 
Seattle, Washington.
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ในการก�าหนดแผนป้องกันน�้ามันรั่วไหลเหนือเขตทางทะเลซึ่งรัฐเช่นว่านั้นม ี
เขตอ�านาจ และ ให้หมายถึงการป้องกันความเสียหายจากมลพิษข้ามเขต 
(transboundary pollution)ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น 

กำรก�ำหนดโยบำยล่วงหน้ำจึงดีกว่ำกำรเยียวยำควำมเสียหำย 
ในภำยหลังดังเช่นมาตรการทางกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกา จึงดีกว่า
การเยียวยาความเสยีหายในภายหลังซึง่ต้องส้ินเปลอืงเวลาและค่าใช้จ่ายมหาศาล
ในการขจัดมลพิษน�้ามันและเยียวยาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
อน่ึง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษน�้ามันดังกล่าวมีที่มาจาก
กฎหมายระหว่างประเทศประเภทอนุสัญญา กฎหมายภายในของรัฐรวมถึง
แนวทางในการขจัดคราบน�้ามันกรณีน�้ามันรั่วไหลของประเทศไทย ได้แก่

4.1.1 กฎหมายระหว่างประเทศ:อนุสัญญา

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันประเภทนี้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามอนสุญัญาระหว่างประเทศ ซึง่เกดิขึน้
จากการที่รัฐต่างๆ ซึ่งได้เข้าภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น การให้
สัตยาบันหรือการภาคยานุวัตร เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการแสดงเจตนายนิยอมเพือ่ผกูพนัตามสนธสิญัญา (express con-
sent to be bound by a treaty) และก่อให้เกิดผลทางกฎหมายขึ้น กล่าวคือ 
รัฐภาคีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าว
คือ ต้องท�าให้กฎหมายภายในของรัฐภาคีสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งสนธิ
สัญญาที่ตนได้แสดงเจตนายินยอมเพ่ือผูกพันหรือการท�าให้บทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญาเช่นว่านั้นเป็นกฎหมายภายในของรัฐเช่นว่านั้นซึ่งเรียกว่า กำร 
อนุวัติกำร (implementation) เพื่อให้เกิดความผูกพันและสภาพบังคับใน
ฐานะกฎหมายภายในเหนอืดินแดนและประชากรของตนให้ต้องปฏบิติักฎหมาย
ภายในที่ตราข้ึนด้วยมิเช่นนั้นย่อมก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐที่มิได ้
ด�าเนินการเช่นว่านั้น ในขณะที่รัฐที่มิใช่ภาคีย่อมไม่ผูกพันและไม่จ�าเป็นต้อง
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ปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนั้นๆ เนื่องจากสนธิสัญญาย่อมผูกพันเฉพาะรัฐภาคี
เท่านั้น ทั้งนี้ อนุสัญญาระหว่างประเทศในการป้องกันมลพิษน�้ามันจากน�้ามัน
รั่วไหลของเรือบรรทุกน�้ามัน ได้แก่

ก. อนุสัญญำว่ำด้วยกฎข้อบังคับระหว่ำงประเทศเพื่อกำรป้องกัน
เรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972

อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันเรือ 
โดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (The 1972 Convention on the International  
Regulations for Preventing Collisions at Sea: COLREGS)34 เป็น
อนสุญัญาทีจ่ดัท�าขึน้โดย IMO ซึง่มพีืน้ฐานเดยีวกบั “กฎเกณฑ์ของการใช้ถนน”  
(rules of the road) หรือแผนการแบ่งแยกการจราจร (traffic separation 
schemes) กล่าวคอื การก�าหนดกฎข้อบงัคบัในการเดนิเรือเพือ่ป้องกนัการโดน
กนัในทะเลของเรอืตัง้แต่สองล�าขึน้ไปซึง่หมายรวมถึงเรอืบรรทุกน�า้มนัด้วย ท้ังนี้ 
กฎข้อบงัคับระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันเรือโดนกนัตามอนสุญัญานีใ้ช้บงัคบั
ในการเดินเรือทั้งในทางน�้าภายในดินแดนของรัฐ (inland waterways) และ
ทางน�้าของรัฐชายฝั่ง (coastal waterways) 

ทัง้นี ้อนสุญัญา COLREGS เป็นอนสุญัญาท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎข้อบงัคบั
เกี่ยวกับเรือโดนกัน ค.ศ. 1960 ซึ่งได้รับการยอมรับในเวลาเดียวกับอนุสัญญา
อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล ค.ศ. 196035 
และหน่ึงในพัฒนาการใหม่ที่ส�าคัญที่สุดของอนุสัญญา COLREGS ก็คือ  
การยอมรับในแผนการแบ่งแยกการจราจร (traffic separation schemes)36  
ท่ีวางแนวทางในการใช้ความเร็วที่ปลอดภัย (safe speed)ความเสี่ยงในการ

34 1050 UNTS 16 (Entry into force on July 17,1977).
35 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at 

Sea, 1972 (COLREGS), from http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/
pages/colreg.aspx (retrieved on May 23, 2013).

36 Rule 10 Traffic Separation Schemes of COLREGS.
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โดนกนัของเรอื (the risk of collision) และแนวทางของเรอืเดินทะเลซึง่ก�าลงั
ปฏบิัตกิารในหรอืใกล้กบัแผนการแบ่งแยกการจราจร แต่ในปี ค.ศ. 1971 IMO 
Assembly ได้ยอมรับข้อมติที่ก�าหนดว่าการปฏิบัติตามแผนการแบ่งแยก 
การจราจรเป็นบทบังคับ (mandatory)37 และอนุสัญญา COLREGS ก�าหนด
พันธกรณีลักษณะดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดให้
เรือบรรทุกน�้ามันใช้แผนการแบ่งแยกการจราจร “ต้อง”38 และเม่ืออนุสัญญา 
COLREGS มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 1977 และบทบัญญัต ิ
ในอนสุญัญาดงักล่าวย่อมผกูพนัแก่เรอืทีจ่ดทะเบยีนของรฐัภาคขีองกฎข้อบงัคบั
นีเ้พือ่ปฏบิตัติามแผนการดงักล่าวซึง่ได้รบัการยอมรบัจาก IMO เมือ่มกีารเดนิ
เรอืผ่านน่านน�า้ซึง่สามารถบงัคบัใช้ตามอนสุญัญานีไ้ด้ อย่างไรกด็ ีกรณเีรอืนัน้
ย่อมไม่มีพันธกรณีตามกฎข้อบังคับดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ที่ปรากฏ
ชดัเจนว่า เรอืดังกล่าวสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งจากแผนการและใช้เส้นทางสญัจร
อื่น39 สาระส�าคัญของอนุสัญญา COLREGS มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 38 ข้อและ
แบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่ Part A กฎข้อบังคับทั่วไป (general rules)40 Part B 
การถือท้าย41 และการเดินเรือ (steering and sailing rules)42 Part C โคม
ไฟและทุ่นเครื่องหมาย (lights and shapes rules)43 Part D สัญญาณเสียง

37 กฎข้อบังคับนี้ใช้ครั้งแรกในช่องแคบโดเวอร์ (Dover Strait) เมื่อปี ค.ศ. 1967 ซึ่งจาก
ความสมัครใจซึ่งก�าหนดไว้อนุสัญญา ค.ศ. 1960 จนกระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย COLREGS 
ให้เป็นบทบัญญัติบังคับ เนื่องจากแผนการแบ่งแยกจราจรในช่องแคบดังกล่าวล่าสมัยแล้ว และ 
ส่งผลกระทบให้เกิดเรือโดนกันในทะเล

38 See Rule 10 (b), supra note 36.
39 David W. Abecassis, supra note 11, p. 70.
40 Rules 1–3, of supra note 36
41 การถือท้าย หมายถึง การควบคุมหรือบังคับให้แล่นไปตามทิศทางที่ก�าหนดไว้
42 Rules 4–19, of supra note 36
43 Rules 20–31, ibid.
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และสัญญาณไฟ (sound and light signals rules)44 และ Part E ข้อยกเว้น
ในการป้องกันเรือโดนกัน (exemptions)45 นอกจากนี้ COLREGS ยังมีภาค
ผนวกแนบท้าย 4 ฉบบัก�าหนดทีต่ดิตัง้ และรายละเอยีดทางเทคนคิของโคมไฟ
และทุน่เครือ่งหมายสญัญาณทีต้่องมีเพิม่ขึน้ส�าหรบัเรือประมงขณะท�าการประมง
ใกล้กนัรายละเอยีดทางเทคนคิของเครือ่งท�าสญัญาณเสยีงและสัญญาณอับจน

ข. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันภำวะมลพิษจำก
เรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสำร ค.ศ. 1978

ส�าหรับหลักเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศเก่ียวกับการป้องกันมลพิษ
ทางทะเล IMO ได้ก�าหนดให้เรือพาณิชย์ทุกประเภท46 ย่อมมีความรับผิดต่อ
มลพษิท่ีเกดิขึน้จากปฏบิตักิารของเรอื (operational discharges)47 รวมถงึรฐั
ทีเ่กีย่วข้องกับเรือดังกล่าวด้วย ยกเว้นเรอืรบและเรอืของรฐั ซ่ึงเรยีกว่า “อนสัุญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973” (International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 ) และ
พิธีสาร ค.ศ. 1978 เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันมลพิษ
จากเรือ (Protocol of 1978 Relating to the International Convention 
for the Prevention of Pollution form Ships) รวมเรียกว่า “MARPOL 

44 Rules 32–37, ibid.
45 Rules 38, ibid.
46 เรือ (ship)ตาม Article 2 (4) ของอนุสัญญา MARPOL 73/78 หมายถึง เรือ 

ประเภทใดๆ ก็ตามที่ปฏิบัติการในสิ่งแวดล้อมทางทะเลและรวมทั้งเรือไฮโดรฟรอยด์ (hydrofoil 
boat) พาหนะเบาะอากาศ (air cushioned vehicles) เรือด�าน�้า (submersibles) ยานลอยน�้า 
(floating craft) และแท่นขุดเจาะทั้งแบที่ติดกับที่ (fixed platforms) และแบบลอยน�้า (floating 
platforms) ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, หน้า 202.

47 Lakshman D. Guruswamy and Brent R. Hendricks, International  
Environmental Law in a Nutshell, (St. Paul, Minn. West Publishing Co., 1997), p. 
249.
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73/78”48 เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ตอบสนองของประชาคมระหว่าง
ประเทศต่อปัญหาของการรัว่ไหลของน�า้มนัและมลพษิจากเรืออืน่ๆ โดยก�าหนด
แนวทางในการป้องกันมลพิษจากเรือซึ่งเกิดจากมลพิษจากการปล่อยทิ้ง  
(discharge) โดยเฉพาะจากปฏิบัติการของเรือ (ship operation) เช่น น�้ามัน 
ของเหลวที่เป็นพิษ สารอันตราย น�้าเสียและขยะ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มลพิษจากน�้ามัน (pollution from oil)49 จากเรือบรรทุกน�้ามัน ซึ่งเกิดขึ้น 
โดยจงใจ (non–accidental pollution) แต่ไม่รวมถึงการทิ้งเท (dumping) 
ของเสียจากเรอื50 หรือการปล่อยสารอันตรายโดยตรงจากของกิจรรมใต้ทะเลลึก  
(deep seabedactivities)51 ซึ่งปรากฏในภาคผนวกต่างๆ ของอนุสัญญานี้ 

ส�าหรับอนุสัญญา MARPOL 73/78 ได้ก�าหนดพันธกรณีให้รัฐที่เป็น
ภาคีจะต้องออกกฎหมายลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ และโทษตามที่
ก�าหนดในกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ันต้องมีความรุนแรงพอที่จะป้องกัน 
มิให้มีการละเมิดข้อห้ามในอนุสัญญา และความรุนแรงแห่งโทษนั้นต้องเท่ากัน 
โดยไม่ค�านึงถึงสถานที่ที่กระท�าการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว52 โดยอนุสัญญา 
MARPOL 73/78 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

48 12 ILM 1319 (entered into force on July 1, 1992).
49 ตามภาคผนวกที่ 1 (Annex I) ของ MARPOL 73/78 ได้ก�าหนดนิยามของน�้ามัน 

(oil) ว่าหมายถึง ปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมทั้งน�้ามันดิบ น�้ามันเชื้อเพลิง กาก
น�้ามัน ขยะน�้ามัน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น (ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถที่ 5, หน้า 206.)

50 Malcolm N. Shaw, International Law, (New York: Cambridge University 
Press, 2008), p. 899.

51 ทั้งนี้ การทิ้งเท (dumping) มีอนุสัญญาก�าหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของรัฐได้
แล้วตามอนสุญัญาว่าด้วยการป้องกนัมลพษิทางทะเลจากการทิง้เทของเสียและสสารอืน่ ค.ศ. 1972 
(Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and  
Other Matter: 1972 London Convention) และได้บัญญัติความหมายของการทิ้งเทไว้ใน  
Article 3(1) ของอนุสัญญาเช่นว่านั้น

52 See Article 4 of MARPOL 73/78.
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ในการควบคุม และป้องกันการปล่อยน�้ามันหรือสารที่ท�าให้เกิดอันตรายอื่นๆ 
เพื่อลดการปล่อยสารเหล่านี้โดยจงใจ โดยประมาทหรืออุบัติเหตุจากเรือ ยาน
พาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ปฏิบัติการในทะเลส�าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษน�้ามันจากการชนกันในทะเลซึ่งได้แก่ การก�าหนด
โครงสร้างของเรือให้มีท้องเรือสองชั้น (double hulls)

สบืเนือ่งมาจากอบุตักิารณ์ Torrey Canyon ค.ศ. 1967 นีเ้อง อนสุญัญา 
MARPOL 73/78 จึงได้ก�าหนดกรอบข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษจากเรือ 
โดยเฉพาะเรือบรรทุกน�้ามันไว้ในอนุสัญญาและภาคผนวกจ�านวน 6 ฉบับ53 
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากปฏิบัติการของเรือบรรทุกน�้ามัน
ดิบ (crude oil tankers) ซึ่งมีภาคผนวกที่เกี่ยวข้องคือ ภาคผนวก 1 (Annex 
1) ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือโดยวางกฎเกณฑ์เพื่อลดมลพิษน�้ามัน 
อนัเกดิจากเรอื โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรอืบรรทกุน�า้มัน รวมถงึการควบคมุปริมาณ
น�้ามันที่สามารถปล่อยทิ้งได้ในทะเลและห้ามปล่อยทิ้งในพื้นที่พิเศษ (special 
area)54 นอกจากนี้ ภาคผนวก 1 ยังมีบทบังคับให้เรือบรรทุกน�้ามันต้องสร้าง
ท้องเรือสองชั้น (double hulls)55 เพื่อจ�ากัดปริมาณน�้ามันที่อาจรั่วไหลออกสู่

53 Annex 1: prevention of pollution by ships; Annex 2: control of pollution by 
noxious liquid substances; Annex 3 prevention of pollution by harmful substances in 
packaged form; Annex 4 prevention of pollution by sewage from ships; Annex 5 
prevention of pollution by garbage from ships and Annex 6 prevention of air  
pollution from ships see MARPOL 73/78, from http://www.imo.org (Retrieved on 
May 10, 2011).

54 พืน้ทีพ่เิศษ (special area) หมายถงึ ทะเลท่ีโดยเหตุผลทางเทคนคิเกีย่วกบัสภาพทาง
สมุทรศาสตร์และนิเวศวิทยาและลักษณะเฉพาะของการสัญจรแล้ว จ�าเป็นจะต้องมีวิธีการบังคับ
เป็นพิเศษเพื่อป้องกันมลพิษจากน�้ามัน รวมทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลบอลติก ทะเลด�า 
ทะเลแดงและบริเวณที่เป็นอ่าว (gulfs area) ด้วย See Annex1, Regulation 1(10) Definition 
และจุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, หน้า 207.

55 See Annex 1 Regulation 13 (f) and see Lakshman D. Guruswamy and Brent 
R Hendricks, supra note 42, p. 250.
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ทะเลในกรณีที่มีการเกยตื้น (grounding) หรือเรือโดนกัน (ship collision)

ส�าหรับการป้องกันมลพิษน�้ามันจากที่เกิดจากปฏิบัติการปกติของเรือ
น้ันบัญญัติไว้ในส่วนของภาคผนวก 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างและ 
การออกแบบเรือบรรทุกน�้ามันดิบว่าต้องวางกระดูกงูหรือเริ่มต้นข้ันตอน 
ในการก่อสร้างในระยะเดยีวกนั ในวนัที ่หรอืภายหลังวันทีอ่นุสัญญา SOLAS56  
มผีลบงัคบัใช้ ขนาดตัง้แต่ 20,000 เดทเวทตนัข้ึนไป และเรอืบรรทกุน�า้มนัขนาด
ตั้งแต่ 30,000 เดทเวทตันขึ้นไป จะต้องติดตั้งถังอับเฉาแยกต่างหากจาก 
ถังบรรทุกและอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันมิให้น�้ามันไหลออกมาได้กรณีที่
เรือเกิดชนกันหรอืเกยต้ืน (protectively located segregated ballast tanks)57

นอกจากนี ้เรอืบรรทุกน�า้มันท่ีวางกระดูกงหูรือเริม่ขัน้ตอนในการก่อสร้าง
ในระยะเดียวกับในวันที่หรือภายหลังวันที่อนุสัญญา SOLAS มีผลบังคับใช้ 
40,000 เดทเวทตันขึ้นไป จะต้องมีระบบ segregated ballast tanks, clean 
ballast tanks หรือ crude oil washing เมื่อพิธีสาร ค.ศ. 1978 มีผลบังคับใช้ 
หากเลือกระบบ clean ballast tanks จะยอมให้ใช้ได้ 2 ปีเท่านั้น ส�าหรับเรือ
บรรทุกน�้ามันดิบขนาดตั้งแต่ 70,000 เดทเวทตันขึ้นไป และยอมให้ใช้ได้ 4 ปี 
ส�าหรับเรือบรรทุกน�า้มนัขนาดตัง้แต่ 40,000 เดทเวทตนัขึน้ไปแต่ต�า่กว่า 70,000 
เดทเวทตัน ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เรือที่มีระวางเกินกว่า 70,000 เดทเวทตัน 
ได้ถูกสร้างขึ้นมากมาย โดยมี segregated ballast tanks ตามข้อก�าหนดใน 
MARPOL 73/78 เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น�้ามันที่วางกระดูกงู หรือเริ่มขั้นตอน
ในการก่อสร้างในระยะเดียวกับในวันที่หรือภายหลังวันที่อนุสัญญา SOLAS  
 
 

56 The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.
57 สนุสิา เตชาเสถยีร, “หลกักฎหมายทะเลว่าด้วยความรบัผดิทางแพ่งส�าหรบัความเสียหาย 

ทีเ่กดิจากภาวะมลพษิน�า้มนัจากเรอืเดนิทะเล”, (วทิยานพินธ์นติิศาสตรมหาบัณฑิต คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), หน้า 35–36.
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มีผลใช้บังคับ ขนาดตั้งแต่ 40,000 เดทเวทตันขึ้นไป จะต้องมี clean ballast 
tanks หรือ segregated ballast tanks ทนัททีีพ่ธิสีาร ค.ศ. 1978 มผีลใช้บงัคับ58

ยิง่ไปกว่านัน้อนุสัญญา MARPOL 73/78 น้ียงัได้ก�าหนดความรบัผดิชอบ 
ของรัฐส�าหรับตรวจสอบหลักเกณฑ์ของตนให้แก่รัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของ
ท่าเรือเพ่ือที่จะท�าให้พันธกรณีบรรลุผลเช่น รัฐเจ้าของธงจะต้องรับรอง 
เกี่ยวกับโครงสร้างและแนวทางในการเตรียมพร้อมโดยการออกใบรับรองเพื่อ
ป้องกันมลพิษน�้ามันระหว่างประเทศ และต้องมีการท�าให้ใบรับรองดังกล่าว 
มีความทันสมัยด้วยตามข้อก�าหนดของภาคผนวก 1 ส่วนรัฐเจ้าของท่าเรืออาจ
ตรวจตราเรือใดๆ ที่อยู่ภายในท่าเรือหรือสถานีชายฝั่งของตนเพื่อที่จะยืนยัน
ว่าเรือเช่นว่านั้นมีใบรับรองบนเรืออย่างถูกต้องแล้ว59 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
อนุสัญญา UNCLOS 1982 จะขยายอ�านาจของรัฐชายฝั่งไปถึงเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะอย่างชัดแจ้ง แต่ในเรือ่งเขตอ�านาจของรฐั อนสุญัญา MARPOL 73/78 
ไม่มบีทบังคบัรัฐชายฝ่ังขยายเขตอ�านาจของตนนอกเหนือไปจากทะเลอาณาเขต 
แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามไว6้0 

ค. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภัยแห่งชีวิต 
ในทะเล ค.ศ. 1974

มาตรฐานหลักเก่ียวกับความปลอดภัยของเรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศนัน้ได้รบัการบัญญตัใินอนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยั
แห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (The 1974 International Convention for the  
 

58 เพิ่งอ้าง.
59 Lakshman D. Guruswamy and Brent R Hendricks, International  

Environmental Law in a Nutshell. (The United States of America: West Publishing 
Co.,1997.), pp. 250–251.

60 Ibid, p. 252.
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Safety of Life at Sea or SOLAS)61 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา 
SOLAS มีสาระส�าคัญ 2 ประการได้แก่ ประการแรก เพื่อท�าให้กฎเกณฑ์
ระหว่างประเทศและมาตรฐานที่มีอยู่หลายหลักเกณฑ์เป็นตราสารฉบับเดียว 
และประการทีส่อง เพือ่อ�านวยความสะดวกในการพฒันากฎเกณฑ์และมาตรฐาน
เหล่านีโ้ดยการบญัญัติกระบวนการส�าหรบัการยอมรบัโดยชดัแจ้งในอนาคตใน
การแก้ไขในอนาคต62 ทั้งนี้ อนุสัญญา SOLAS ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ 
Chapter I ถึง Chapter XI ตามล�าดับ 

อน่ึง หมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษน�้ามันจากน�้ามันร่ัวไหล 
จากเรือบรรทุกน�้ามัน เช่น หมวดว่าด้วยโครงสร้าง ส่วนประกอบและการแบ่ง
แยกส่วนย่อยของเรือ (construction, structure and sub–division) ทีก่�าหนด
มาตรฐานหลักระหว่างประเทศเพื่อโครงสร้างเรือที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ 
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นผลสืบเน่ืองจากอุบัติการณ์ของเรือ Titanic ในการ 
แบ่งแยกส่วนย่อยของเรือโดยเฉพาะห้องหรือส่วนส�าหรับกั้นน�้า (watertight  
compartment)ไม่ให้เข้ามาในตัวเรือเพื่อรักษาสมดุลและการลอยน�้าในกรณีที่
ตัวถังของเรือได้รับความเสียหาย (hull damage) เช่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับ
เครือ่งยนต์และการติดตัง้ระบบไฟฟ้า (machinery and electrical installation) 
โดยเฉพาะเพ่ือท�าให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งส�าคัญทั้งหลายเพื่อความปลอดภัย
ของเรือและบุคคลบนเรือซึ่งจะท�าหน้าที่เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น นอกจากนี้  
ในหมวดนีย้งัห้ามมใิห้ใช้ใยหนิ (asbestos) บนเรือด้วย ในขณะเดียวกนัในเรือ่ง
โครงสร้างเรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในกรณีฉุกเฉินได้มี 

61 อนุสัญญา SOLAS 1974 เป็นอนุสัญญาฉบับที่ 5 เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิต 
ในทะเล ทั้งนี้ อนุสัญญาฉบับแรกได้จัดท�าขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1914 ซึ่งได้เตรียมพร้อมไว้อันเนื่องจาก
บทเรียนจากอบุตักิารณ์อันเลวร้ายท่ีเกดิแก่เรอื Titanic ซ่ึงเป็นเรอืโดยสารแล่นชนกบัภเูขาน�า้แขง็
ต่อมาได้มีการแก้ไขอีกครั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1927 ค.ศ. 1948 และ ค.ศ. 1960 ตามล�าดับ (See Colin 
De La Rue and Anderson B. Charles, Shipping and the Environment, 2nd Edition 
(London: Informa, 2009), p.817.)

62 Ibid.
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การก�าหนดไว้เช่นเดียวกนัในอนสัุญญา MARPOL ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
อย่างไรก็ดี ในหมวดนี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มและมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม 
2009 เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การแบ่งแยกส่วนย่อยเป็นส่วนต่างๆ ของเรือและความสมดุลซึ่งใช้กับเรือที่ 
สร้างขึ้นใหม่ภายหลังจากได้แก้ไขเพิ่มเติม63 และหมวดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการเดินเรือ (safety of navigation) รัฐภาคีมีหน้าที่ก�าหนดบริการด้าน
ความปลอดภยั (safety services) ซึง่ได้แก่ เส้นทางเดนิเรอื การตรวจตราน�า้แขง็  
และบรกิารการค้นหาและกูภ้ยั ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศซึง่ก�าหนด
ให้รัฐภาคีท�าให้เกิดความมั่นใจว่าเรือซึ่งชักธงของตนได้ด�าเนินการอย่างเพียง
พอแล้ว โดยบทบญัญตัเิกีย่วกบัการปฏบิตักิารส�าหรบัใช้กบัเรอืทุกชนดิ64 เป็นต้น

ง. อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (The 1982 
of the United Nations Convention on the Law of the Sea65: UNCLOS 
1982) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประมวลจากจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศและเป็น lex lata ซึง่ได้วางหลกัเกณฑ์ทัว่ไปทางกฎหมายและข้อบงัคบั
ต่างๆ 

เกีย่วกบัความปลอดภัยของเรอืและการป้องกนั การลดและการควบคมุ
มลพิษจากเรือโดยเน้นที่เขตอ�านาจของรัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ รัฐชายฝั่ง 
(coastal state)รัฐเจ้าของท่าเรือ (port state) และรัฐเจ้าธง (flag state) โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การก�าหนดเขตทางทะเลทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจแห่งชาต ิ (national  
jurisdiction) ซึ่งได้แก่ น่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะและไหล่ทวีปและบริเวณที่อยู่เหนืออ�านาจแห่งชาติซึ่งได้แก่ 

63 Ibid, pp.817–818.
64 Ibid, pp.818–819.
65 Article 308, 1833 UNTS 3 [1994] ATS 31/21 ILM 1261 (1982) (Entered into 

force on November 16, 1994).
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ทะเลหลวง โดยเปิดโอกาสให้รฐัก�าหนดกรอบกฎหมายให้เหมาะสมกับประเทศ
หรือภูมิภาคของตนด้วย 

ส�าหรบัการป้องกันมลพิษน�า้มนัจากน�า้มนัร่ัวไหลในทะเลนัน้ รัฐมีหน้าที่ 
ต้องก�าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือตอบสนองต่อเหตุฉกุเฉนิทางมลพษิ
ได้กล่าวคือ เพื่อการควบคุมมลพิษในเหตุฉุกเฉิน (controlling pollution 
emergencies) ในกรณทีีเ่หตกุารณ์นัน้เกดิภายในเขตอ�านาจหรอืความควบคุม
ของรฐั การไม่ปฏิบัตติามอาจน�าไปสู่การฝ่าฝืนหน้าทีข่องรฐัในการควบคมุแหล่ง
มลพิษตามกฎหมายจารีตประเพณี แม้เหตุฉุกเฉินนั้นไม่ได้เกิดจากการกระ
ท�าการหรือไม่กระท�าการของรัฐก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับอนุสัญญา 
UNCLOS 1982 ที่ก�าหนดให้รัฐประกันว่ามลพิษที่ก่อจาก “เหตุการณ์หรือ
กิจกรรม” ภายใต้เขตอ�านาจหรือการควบคุมไม่แพร่เกินพ้ืนที่ที่รัฐมีอ�านาจ
อธิปไตย หรือไม่ได้โอนไปยังดินแดนอื่น นอกจากนี้ ข้อ 194 ก�าหนดเฉพาะว่า
มาตรการทีป้่องกนัอบุตัเิหตแุละจดัการเกีย่วกบัเหตุฉุกเฉนิท่ีก่อมลพษิทางทะเล
จากทกุแหล่ง อย่างไรกต็าม โดยทัว่ไปแล้วข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ได้พบในสนธิ
สญัญาระดบัภมูภิาค66 ซึง่เป็นหน้าทีใ่นการป้องกัน ลดและควบคมุอนัตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม (duty to prevent, reduce and control environmental harm) 
ของรฐันัน่เองแม้ว่าอนสุญัญา UNCLOS 1982 จะมไิด้ก�าหนดความรับผดิชอบ
ของรัฐเกี่ยวกับมลพิษน�้ามันจากเรือบรรทุกน�้ามันไว้โดยตรง อย่างไรก็ดี  
อนุสัญญานี้ได้ก�าหนดพันธกรณีระหว่างประเทศแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกนัและคุม้ครองสิง่แวดล้อมทางทะเล ความรบัผดิชอบ (responsibility) 
และความรับผิด (liability) ของรัฐภาคีไว้ ได้แก่ การก�าหนดพันธกรณีทั่วไป
ของรัฐในการป้องกันและคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเล67 รัฐมีพันธกรณีตาม
อนสัุญญานีใ้นการใช้มาตรการเพือ่ป้องกนั ลดและควบคมุมลพิษต่อสิง่แวดล้อม

66 P. W. Birnie and A. E. Boyle, International Law & The Environment, 2nd 
edition (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 378.

67 Article 192 of the UNCLOS 1982.
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ทางทะเล68 เช่น รฐัต้องใช้มาตรการทัง้ปวงโดยเฉพาะตัวหรือร่วมกนัตามความ
เหมาะสมตามอนสัุญญานีเ้พือ่ป้องกนั ลดและควบคมุมลพิษต่อสิง่แวดล้อมทาง
ทะเลจากแหล่งใดๆ69 รวมถงึรฐัต้องใช้มาตรการทัง้ปวงทีจ่�าเป็นเพือ่ท�าให้มัน่ใจ
ว่ากิจกรรมภายใต้เขตอ�านาจ (jurisdiction) หรือการควบคุม (control) ของ
รัฐตนจะเป็นการกระท�าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากมลพิษต่อรัฐอื่นและ 
สิง่แวดล้อมของรฐัอืน่ และท�าให้มัน่ใจว่ามลพษิทีเ่กิดขึน้จากอบุตักิารณ์ (incidents)  
หรือกิจกรรม (activities) ภายใต้เขตอ�านาจหรือการควบคุมของรัฐตนจะไม่
แพร่กระจายไปยังพื้นที่ซึ่งรัฐเช่นว่านั้นใช้สิทธิอธิปไตย (sovereign rights) 
ตามอนสุญัญานีด้้วย70 และมาตรการทีก่�าหนดขึน้ในส่วนน้ีต้องเป็นไปตามแหล่ง
ก�าเนิดของมลพษิของสิง่แวดล้อมทางทะเล (sources of pollutionof marine 
environment) กล่าวคือ ส�าหรับเรือบรรทุกน�้ามันนั้น คือ มลพิษจากเรือ  
(pollution from vessel) ซึง่วางหลกัให้มาตรการท่ีก�าหนดขึน้เหล่านีต้้องเป็น
มาตรการเพือ่การป้องกนัอบุตัเิหตแุละการด�าเนนิการในภาวะฉุกเฉิน การท�าให้
เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของปฏิบัติการในทะเล การป้องกันการ 
ปล่อยทิ้งของเสียโดยจงใจและไม่จงใจ รวมถึงการก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การออกแบบ โครงสร้าง เครื่องมือ การปฏิบัติการและเตรียมพร้อมของเรือ 
ดงักล่าว71 และการใช้มาตรการเพือ่ป้องกนั ลดและควบคมุมลพษิของส่ิงแวดล้อม
ทางทะเลนัน้ รฐัจะต้องไม่กระท�าการท่ีเป็นการแทรกแซงโดยไม่มเีหตผุลสมควร
ต่อกิจกรรมที่ด�าเนินการโดยรัฐอื่นในการใช้สิทธิและหน้าที่เพื่อการปฏิบัติตาม
อนสุญัญานี7้2 เป็นต้น นอกจากนี ้รฐัมหีน้าทีท่ีจ่ะไม่ท�าให้ความเสียหายหรอืภยั
ที่ใกล้จะถึงแพร่กระจายข้ามเขต (transfer) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

68 Article 194, ibid.
69 Article 194 (1), ibid.
70 Article 194 (2), ibid.
71 Article 194 (3) (b), ibid.
72 Article 194 (4), ibid.
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ที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งหรือท�าให้มลพิษอีกประเภทหนึ่งเปล่ียน (transform)  
เป็นอีกประเภทหนึ่ง73

อนุสัญญา UNCLOS1982 ยังได้ก�าหนดให้รัฐภาคีตรากฎหมายเพื่อ
ป้องกัน ลดและควบคุมมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากเรือที่ชักธงหรือเรือ
ที่จดทะเบียนของรัฐภาค7ี4 กฎเกณฑ์เช่นว่านี้ต้องมีผลเช่นเดียวกันอย่างน้อย
ที่สุดก็ได้รับการยอมรับในกฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศที่จัดท�าข้ึน
โดยองค์การระหว่างประเทศทีม่คีวามสามารถ เช่น องค์การพาณชิยนาวรีะหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) เป็นต้น หรือ 
การจัดประชุมทางการทูตโดยท่ัวไป รัฐย่อมต้องรับรองว่าเรือท่ีมีสัญชาติหรือ
จดทะเบียนในสัญชาติของตนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้บังคับ
ระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์ภายในทีใ่ช้บงัคบัเพือ่การป้องกนั ลดและควบคมุ
มลพษิด้วยเช่นกนั75 นอกจากนี ้รัฐชายฝ่ังย่อมมเีขตอ�านาจทางกายภาพในการ
สืบสวนและที่ซึ่งปรากฏหลักฐานเพื่อออกหมายจับ รัฐชายฝั่งสามารถเริ่มต้น
กระบวนพจิารณาทางกฎหมายต่อเรอืในน่านน�า้ภายในของตนเมือ่ปรากฏหลกั
ฐานอย่างชัดแจ้งซึ่งเชื่อได้ว่าเรือดังกล่าวฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศหรือ
ภายในประเทศเกี่ยวกับมลพิษ76

ส่วนรัฐเจ้าของธงนั้นในเร่ืองสถานะของเรือ (status of ship) ได้วาง
หลกัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของรฐัเจ้าของธงไว้ว่า “ให้เรอืเดนิภายใต้ธงของ
รฐัเพยีงรัฐเดยีวเท่านัน้ และเว้นไว้แต่ในกรณพีเิศษซึง่ได้บญัญตัไิว้อย่างชดัแจ้ง
ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือในอนุสัญญานี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งเขต
อ�านาจโดยจ�าเพาะของรฐันัน้เมือ่อยูใ่นทะเลหลวง...”77 จะเหน็ว่า รฐัเจ้าของธง

73 Article 195, ibid.
74 See Article 211 (2), ibid.
75 See Article 217, ibid.
76 See Article 220 (2), ibid.
77 See Article 92 (1), ibid.
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จึงมีบทบาทส�าคัญในการป้องกัน ลดและควบคุมการปล่อยทิ้งจากเรือที่ชักธง
ของรฐัหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทะเลหลวง (high seas) เนือ่งจากรฐัเจ้าของ
ธงมีเขตอ�านาจแต่เพียงผู้เดียวเหนือเรือที่ชักธงของตน กล่าวคือ บนเรือท่ีชัก
ธงของตนรวมถึงรัฐเจ้าของท่าเรืออาจด�าเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อเรือ
บรรทกุน�า้มนั ไม่เพียงสถานทีม่กีารกล่าวอ้างว่ามกีารฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐว่า
ด้วยมลพษิหรอืกฎเกณฑ์ทีใ่ช้บงัคบัระหว่างประเทศในทะเลอาณาเขตหรอืเขต
เศรษฐกจิจ�าเพาะเท่านัน้78 แต่รวมถงึการปล่อยทิง้นอกเหนอืจากน่านน�า้ภายใน 
ทะเลอาณาเขต หรอืเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะในการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ใช้บังคับระหว่างประเทศด้วย79 กล่าวคือ การป้องกัน ลดและควบคุมมลพิษ
ทางทะเลท่ีจะเกิดขึ้นในบริเวณใดในทะเลก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่ภายใน
เขตอ�านาจแห่งชาติ เช่น ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และไหล่ทวีป
ของรัฐชายฝั่งและบริเวณที่อยู่นอกเขตอ�านาจแห่งชาติของรัฐ เช่น ทะเลหลวง 
นั่นเอง

นอกจากนี้ มาตรการในการป้องกันมลพิษน�้ามันจากน�้ามันร่ัวไหลใน
ทะเลนัน้ยงัก�าหนดในเรือ่งสภาพพร้อมออกทะเลของเรอืบรรทกุน�า้มนัเพือ่หลกี
เลี่ยงมลพิษตามข้อ 219 ซึ่งวางหลักว่า “ภายใต้บังคับแห่งตอนที่ 7 เมื่อได้รับ
การร้องขอหรือโดยการริเริ่มของตนเอง รัฐซึ่งทราบแน่ชัดว่าเรือที่อยู่ภายใน
ท่าเรือหรือ ณ ที่จอดเรือนอกชายฝั่งของตน ละเมิดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศทีใ่ช้บงัคบัเกีย่วกบัสภาพพร้อมออกทะเลของเรอื และโดยเหตน้ัุน 
เสีย่งทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สิง่แวดล้อมทางทะเล จะต้องด�าเนนิมาตรการ
ทางบรหิารเท่าทีจ่ะปฏบิตัไิด้เพ่ือป้องกนัไม่ให้เรือเดนิทาง รฐัเช่นว่านัน้ อาจอนญุาต 
ให้เรือเดินทางต่อไปเพียงเพื่อให้ถึงอู่ซ่อมเรือที่เหมาะสมซ่ึงใกล้ท่ีสุด และเม่ือ
ได้ขจัดสาเหตุของการละเมิดนั้นแล้ว จะต้องอนุญาตให้เรือเดินต่อไปทันที”80

78 See Article 220 (1), ibid.
79 See Article 218, ibid.
80 Article 219, ibid.
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จ. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรเตรียมพร้อม กำรสนอง
ตอบและควำมร่วมมือเกี่ยวกับมลพิษน�้ำมัน ค.ศ. 1990

ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีการลงนามในอนุสัญญาท่ีมชีือ่ว่า “อนสุญัญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการเตรยีมพร้อม การสนองตอบและความร่วมมอืเกีย่วกบัมลพษิ
น�้ามัน ค.ศ. 1990” (The 1990 of International Convention on Oil  
Pollution Preparedness, Response and Co–operation: OPRC)  
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเช่ือม่ัน 
ในการด�าเนนิการได้อย่างทนัท่วงทแีละอย่างมีประสทิธภิาพในกรณีทีเ่กิดอบุติั
การณ์มลพิษข้ึนและก�าหนดให้เรือก�าหนดแผนที่มีรายละเอียดส�าหรับจัดการ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษ อุบัติการณ์มลพิษต้องรายงานโดยไม่ชักช้า
และในกรณีที่เป็นอุบัติการณ์ร้ายแรง รัฐอื่นๆ ซึ่งเกือบจะได้รับผลกระทบต้อง
ได้รบัแจ้งและแจ้งรายละเอยีดให้แก่ IMO นอกจากนี ้ระบบส�าหรับจัดการอบัุติ
การณ์ระดบัชาตแิละภมูภิาคเช่นว่านัน้ต้องได้รบัการสนบัสนนุและรฐัภาคตีกลง
ที่จะให้ความร่วมมือและก�าหนดบริการให้ค�าแนะน�า การสนับสนุนทางเทคนิค
และเครือ่งมอืเมือ่รฐัภาคอีืน่ร้องขอ81 เหตผุลส�าคญัในการจดัท�าอนสุญัญา OPRC 
สืบเนื่องจากอุบัติการณ์เรือ Exxon Valdez เกยตื้นท�าให้เกิดน�้ามันดิบรั่วไหล
ครั้งเลวร้ายที่สุดของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1989 ทั้งนี้ อนุสัญญา OPRC  
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1995

ส�าหรับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพื่อความจ�าเป็นใน
การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของมนษุย์โดยทัว่ไปและสิง่แวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะ 
การยอมรบัภยัร้ายแรงทีใ่กล้จะถงึสิง่แวดล้อมทางทะเลจากอบุตักิารณ์ของมลพษิ
น�้ามันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรือ หน่วยงานที่อยู่นอกชายฝั่ง ท่าเรือทะเลและ
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จะจัดการกับน�้ามัน การให้ความส�าคัญของมาตรการ 
 

81 Malcolm N. Shaw, supra note51, p. 900.
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ระวังไว้ก่อน (precautionary measures)และการป้องกัน (prevention)  
ในการหลีกเล่ียงมลพษิน�า้มนัในประการแรก และความจ�าเป็นเพือ่การใช้บังคบั
ตราสารระหว่างประเทศที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ประกอบกับการป้องกันความ
ปลอดภัยในทะเลและมลพิษทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 ซึง่ได้แก้ไขเพิม่เตมิ
แล้ว และ“อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ 
ค.ศ. 1973” และพิธีสาร ค.ศ. 1978 เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ 
การป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL 73/78) และรวมถึงการพัฒนาอย่าง
รวดเรว็ของมาตรฐานเพ่ิมเติมส�าหรบัการออกแบบ การด�าเนนิการ และการดแูล 
รักษาเรือบรรทุกน�้ามันและหน่วยนอกชายฝั่ง นอกจากนี้ อนุสัญญา OPRC 
ยังให้ความส�าคัญในกรณีอุบัติการณ์มลพิษน�้ามัน การเตรียมพร้อมและ 
การกระท�าท่ีมปีระสทิธภิาพเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ท่ีจะลดความเสยีหายซึง่อาจเป็น
ผลสบืเนือ่งจากอบุตักิารณ์เช่นว่าน้ัน รวมถึงการให้ความส�าคญักบัการเตรียมพร้อม 
เพือ่รบัมอืกบัอบุตักิารณ์มลพิษน�า้มนัและบทบาทส�าคัญซึง่น�า้มนัและอุตสาหกรรม
ขนส่งย่อมต้องค�านึงถึงเรื่องดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ อนุสัญญา OPRC  
ยังให้ความส�าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการให้ความช่วยแหลือ
เพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองมลพิษน�้ามันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาตามหลัก 
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (polluter pays principle) ในฐานะหลักทั่วไปของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมถึงตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย
ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายจากมลพิษ เช่น 
อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งส�าหรับความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน 
ค.ศ. 1969 (The 1969 Convention on Civil Liability for Oil Pollution 
Damage: CLC 1969) และอนสุญัญาว่าด้วยการจดัต้ังกองทนุระหว่างประเทศ
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน ค.ศ. 1971 (The 
1971 Convention on the Establishment of an International Fund for 
Compensation for Oil Pollution Damage: Fund Convention 1971) 
เป็นต้นและ UNCLOS1982 โดยเฉพาะภาคที่ 12 ว่าด้วยการคุ้มครองและ
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อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Protection and Preservation of the Marine 
Environment)82ในบทบัญญัติตั้งแต่ข้อ 192–237 

สาระส�าคัญของอนุสัญญา OPRC คือ การเชื่อมโยงกฎข้อบังคับให้
ผูกพันกับ MARPOL 1973/1978 โดยอนุสัญญา OPRC ก�าหนดให้รัฐภาคี
แต่ละรัฐต้องก�าหนดให้เรือท่ีชักธงตนมีแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินจากมลพิษ
น�้ามันซึ่งก�าหนดโดย IMO ซึ่งได้แก่ MARPOL Annex I Regulation 2683 
เรอืเหล่านีย้งัคงอยูภ่ายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบของรฐัเจ้าของ
ท่าเรือ (port state) ตามข้อ 5 และ 6 ของ MARPOL84 ซึ่งเป็นทางปฏิบัติที่
มอียูใ่นความตกลงระหว่างประเทศ รวมถงึบทบญัญัตแิห่งกฎหมายภายในด้วย 
นอกจากนี ้อนสุญัญา OPRC ยงัก�าหนดให้องค์การพาณชิย์นาวรีะหว่างประเทศ
หรือ IMO เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทหลักในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้และการฝึกอบรม การให้บริการ
ทางเทคนิคและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอีกด้วย

4.1.2 กฎหมำยภำยในของรฐั:พระรำชบญัญตัว่ิำด้วยมลพษิน�ำ้มนั 
ค.ศ. 1990 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ

รัฐส่วนใหญ่ย่อมมีกระบวนการนิติบัญญัติเป็นของตนเองเพ่ือป้องกัน 
ควบคุมและเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจากน�้ามันหรือจากสสารที่ร่ัวไหล
ออกจากเรอื และทางปฏบิตัแิละตวัอย่างท่ีชดัเจนท่ีสดุของการบญัญัติกฎหมาย
ภายในของรัฐเกีย่วกบัมาตรการทางกฎหมายในส�าหรบัการป้องกนัมลพษิน�า้มนั
จากน�า้มันรัว่ไหลของเรือบรรทกุน�า้มนั กค็อื พระราชบญัญตัว่ิาด้วยมลพษิน�า้มนั 
ค.ศ. 1990 (Oil Pollution Acts 1990: OPA 90) แม้ว่าสหรัฐอเมริกา 

82 Preamble of OPRC.
83 See Article 3 of OPRC and see Lakshman D. Guruswamy and Brent R. 

Hendricks, International Environmental Law in a Nutshell, (St. Paul, Minn. West 
Publishing Co., 1997), p. 256

84 Article 3 (2) of OPRC.
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เลือกที่จะไม่เป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศในอนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
ดงักล่าวฉบบัใดๆ เลยกต็ามแต่ใช้กระบวนการนติบิญัญตัใินการพฒันาบทบัญญติั
ของกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับอนุสญัญาระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง
และสอดคล้องกบัความต้องการภายในประเทศของตนและนบัตัง้แต่อุบตักิารณ์
น�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามัน Exxon Valdez ในเดือนมีนาคม 1989  
สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้รับรองพระราชบัญญัติว่าด้วยมลพิษน�้ามัน 
ค.ศ. 1990 ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างละเอียดเกี่ยวกับมลพิษ
น�า้มนั มาตราต่างๆ ทีบ่ญัญัตใิน พระราชบัญญตัว่ิาด้วยมลพษิน�า้มนั ค.ศ. 1990 
ซึง่เกีย่วข้องกบัความรับผดิและการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนส�าหรบัการท�าความ
สะอาด และความเสยีหาย รวมถงึการป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับมลพิษดังกล่าวด้วย และที่ส�าคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยมลพิษน�้ามัน 
ค.ศ. 1990 นี้มิได้ห้ามแต่ละมลรัฐของสหรัฐอเมริกาในการบัญญัติกฎหมาย
ภายในเกีย่วน�า้มนัรัว่ไหลให้มคีวามเข้มงวดยิง่ขึน้และมลรฐัส่วนใหญ่กด็�าเนินการ
เช่นนั้น85

ส�าหรับมาตรการทางกฎหมายภายในของสหรัฐในการป้องกันน�้ามัน 
รัว่ไหลจากเรือบรรทกุน�า้มนัตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยมลพษิน�า้มนั ค.ศ. 1990 
นัน้ มีหลายๆ มาตราทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการป้องกนัน�า้มนัรัว่ไหลจากเรอืบรรทกุ
น�้ามัน รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตแก่ชาวเรือ บทบัญญัติ
ทางกฎหมายทีเ่ป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนซึง่ใช้บงัคบักบัเรอืต่างชาตทิีจ่ะเข้ามาใน
เขตอ�านาจของสหรัฐเพื่อท�าการค้า รวมถึงบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับการจัดให้มี
บุคลากร โครงสร้างของเรือและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่ง
สามารถช่วยป้องกนัการรัว่ไหลของน�า้มนั เช่น มาตรวดัความหนาของชัน้นอก
ของเรือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับถัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติ
ทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบเรอื มาตรฐานต่างๆ และ ระดบัของการจดัให้มบีคุลากร

85 ITOPF, “National Regime”, from http://www.itopf.com/spill–compensation/
national–regimes/(Retrieved on May 23, 2013)



น�้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามันกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษน�้ามันในประเทศไทย (1)  37

ในเรือบรรทกุน�า้มัน มาตรฐานในการดแูลและตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภยั
ของการเดนิเรอืบรรทกุน�า้มัน การฝึก การน�าร่อง ระบบให้บรกิารจราจรในการ
เดินเรือ ระบบการสื่อสารบนเรือ การตรวจสอบระบบความกดของเรือ และ 
ข้อก�าหนดเกีย่วกับความหนาและท้องเรือสองชัน้86 ทัง้นี ้ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ซ่ึงเป็นประเทศที่ได้รับรายงานว่ามีความถี่ในการร่ัวไหลของน�้ามันสูงที่สุด  
กล่าวคือประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ (93 อุบัติการณ์) จาก 452 อุบัติการณ์ 
ในระหว่าง ปี ค.ศ. 1992 ถงึ ค.ศ. 2011 อย่างไรกด็ ีจากสถิตกิารรัว่ไหลดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่าการรั่วไหลของน�้ามันในสหรัฐอเมริกาลดลง เม่ือเปรียบเทียบ
กันระหว่างการรั่วไหลช่วงปี ค.ศ. 2007–2011 ซึ่งน้อยลง 5 เท่าของสถิติที่ได้
บันทึกไว้ในช่วง ปี ค.ศ. 1992–1996 การลดลงของน�้ามันที่รั่วไหลดังกล่าวนั้น
มีความเกี่ยวพันกับการตรากฎหมายภายในและการใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยมลพิษน�้ามัน ค.ศ. 199087

นอกจากมาตรการทางกฎหมายของรัฐในการป้องกันแล้ว องค์การ 
พาณิชยนาวีระหว่างประเทศหรือ IMO ยังมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทางในการป้องกนัมใิห้เกดิมลพษิน�า้มนัจากน�า้มนัรัว่ไหลของเรอื
บรรทุกน�้ามันให้แก่บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้ผลิตน�้ามัน เป็นต้น 
และเป็นการก�าหนดกรอบความรับผดิชอบระหว่างบริษัทเอกชนในการป้องกนั
มลพษิน�า้มันจากการร่ัวไหลของเรือบรรทุกน�า้มนัด้วย นัน่คอืประมวลการจดัการ
ระหว่างประเทศเพือ่การประกอบการด้วยความปลอดภัยของเรอืและเพือ่ป้องกนั
มลพิษ (International Management Code of the Safe Operation of 
Ships and for Pollution Prevention:ISM Code) ประมวลนีไ้ด้รบัการรบัรอง
จาก IMO เมื่อปี ค.ศ. 1993 ภายหลังจากพบว่าความผิดพลาดของมนุษย์ 

86 ITPOF, “Trends in Oil Spills from Tankers and ITOPF Non–tanker Attended  
Incidents” p. 7 from http://www.itopf.com/information–services/publications/papers/
documents/amop12.pdf (Retrieved on May 23, 2013).

87 Ibid, pp. 17–18.
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เป็นสาเหตหุลกัทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัอบัุติการณ์ต่อเนือ่งกันมาในช่วง ปี ค.ศ. 1980–1989 
ประมวลนี้ก�าหนดให้บริษัทต่างๆ พัฒนาและการท�าให้ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยเป็นกฎหมายภายในซึ่งท�าให้เกิดความมั่นใจว่าเงื่อนไข กิจกรรมและ
งานต่างๆ ทั้งบนชายฝั่งและลอยน�้าซึ่งกระทบต่อการคุ้มครองความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมที่ได้วางแผน จัดการ บริหารและตรวจสอบจากข้อก�าหนดของ
ฝา่ยนติิบัญญัติและบริษัทดังกล่าว (International Chamber of Shipping & 
International Federal, 2010) และเมื่อไม่สามารถท�าข้ึนได้ในการลดอุบัติ
การณ์ของเรอืบรรทกุน�า้มนั จึงเป็นเรือ่งทีม่เีหตุอนัสมควรทีจ่ะสนันษิฐานได้ถงึ
การวางแผน การจัดการ และการฝึกฝนที่ดียิ่งขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ สิ่งที่มีส่วนสนับสนุนประมวลดังกล่าวได้แก8่8

ประกำรแรก อนุสญัญาต่างๆ เช่น มาตรฐานในการฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร 
และการตรวจตราส�าหรบัชาวเรอื (the Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers: STCW) ที่ได้รับการรับรองโดย IMO 
ใน ปี ค.ศ. 1978 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1995 ซึ่งได้ก�าหนดผ่าน
ข้อก�าหนดเพื่อลดทางปฏิบัติที่ฉ้อฉล เปลี่ยนแปลงเวลาท�างานและข้อก�าหนด
เก่ียวกับการพักผ่อนของคนเดินเรือและท�าให้มั่นใจว่าลูกเรือได้รับการฝึกหัด
ตามมาตรฐานที่เหมาะสมและ

ประกำรทีส่อง โครงการต่างๆ เช่น โครงการท่ีว่าด้วยการบรหิารจัดการ
และการประเมนิตนเองของเรอืบรรทกุน�า้มนั (The Tanker Management and 
Self Assessment program: TMSA) ที่น�าเสนอโดย Oil Companies  
International Marine Forum (OCIMF)89 ในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งโครงการนี้
ได้ก�าหนดวิธีการในการประเมินการบริหารจัดการของเจ้าของเรือ และ

88 Ibid, p. 18.
89 Oil Companies International Marine Forum, from http://www.ocimf.com/

(Retrieved on May 23, 2013).
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ประกำรที่สำม โครงการรายงานการตรวจตราเรือ (Ship Inspection 
Report Program: SIRE) ซึ่งน�าเสนอโดย OCIMF ใน ปี ค.ศ. 1993 ซึ่ง
โครงการน้ีสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงของเคร่ืองมือและอุปกรณ์แก่
ชาร์เตอร์เรอร์ (charterers) ผูป้ระกอบกจิการเรอื (ship operators) ผูป้ระกอบ
การท่าปลายทาง(terminal operator) และหน่วยงานภาครัฐ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีเป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีกฎหมาย
ภายในทีเ่ข้มงวดและเคร่งครัดทีส่ดุเก่ียวกับการป้องกนัและควบคมุมลพษิจาก
น�้ามันรั่วไหลในทะเล โดยเฉพาะ Oil Pollution Act 1990 ดังกล่าวข้างต้น
เป็นต้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 แท่นขุดเจาะน�้ามัน Deepwater 
Horizon ของบรษัิท บพีี จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ตัง้อยูใ่นอ่าวเม็กซโิกได้เกดิระเบิด 
และเพลงิไหม้จากการระเบดิเกดิขึน้ต่อเนือ่งกนักว่า 36 ชัว่โมง จนกระทัง่แท่น
ขุดเจาะน�้ามันดิบดังกล่าวจมลง จากอุบัติการณ์ดังกล่าวนอกจากจะท�าให้ 
บุคคลากรที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะดังกล่าวเสียชีวิตและสูญหายแล้ว  
ยังท�าให้น�้ามันดิบจ�านวนมหาศาลรั่วไหลออกจากบ่อน�้ามันและแพร่กระจาย
ออกไปทั่วบริเวณใกล้เคียง เช่น ชายฝั่งของมลรัฐหลุยส์เซียนา อลาบามา และ
ฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตรารั่วไหลของน�้ามันดิบในวันแรกๆ วันละ 
1,000 บาร์เรล และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 5,000 บาร์เรล 12,000 บาร์เรล 25,000 
บาร์เรล และ 35,000–50,000 บาร์เรลตามล�าดับและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ระบบนิเวศน์ การประมง การท่องเที่ยวและสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
บรเิวณดงักล่าวอย่างมากจงึถอืเป็นอบัุตกิารณ์น�า้มันดบิร่ัวไหลคร้ังร้ายแรงท่ีสดุ
ของสหรัฐอเมริกา90 นับจากอุบัติการณ์น�้ามันรั่วไหลของเรือบรรทุกน�้ามัน 
Exxon Valdez เกยตื้น เมื่อ ปี ค.ศ. 1989

90 Wikipedia Free Encyclopedia, “Deepwater Horizon oil spill,” http://en.wiki-
pedia.org/w/index.php? ?title=Deepwater_Horizon_oil_spill&cldid=374387350  
อ้างใน ชาคริต สิทธิเวช, “มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลที่อยู่ในเขตอ�านาจของ 
ราชอาณาจักรไทย,” รพี’53 (ตุลาคม 2553),หน้า 109–110.
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การป้องกันภาวะมลพิษจากน�้ามันและ 
สารมีพิษจากเรือตามกฎหมายของ 

ประเทศออสเตรเลียตามพระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองทะเล ค.ศ. 1983 (Protection 
of the Sea (Prevention of Pollution 

from Ships) Act 1983)

ชนิศรา ร่มโพธิ์ภักดิ*์

บทน�า

การขนส่งทางทะเลเป็นส่วนประกอบหนึง่ทีส่�าคญัในระบบการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเป็นวธิกีารขนส่งทีม่มีาช้านาน และเป็นการขนส่งทีไ่ด้รบัความนยิม
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งที่สามารถใช้ในการ
ขนส่งสนิค้าและคนโดยสารไปยงัทีต่่างๆ ได้เกอืบทัว่โลก และเป็นวิธกีารขนส่ง
ที่มีค่าขนส่งที่ถูกเพราะมีต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ขนส่งน้อยกว่า อีกทั้ง 
การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งโดยใช้เรือเดนิทะเลทีม่ขีนาดใหญ่และบรรทกุ
สนิค้าได้คราวละมากๆ แต่อย่างไรกต็าม หากมองในทางกลบักนั เมือ่การขนส่ง
ทางทะเลได้รับความนิยมมากย่อมท�าให้การเดินเรือในทะเลมีมาก ซึ่งส่งผลให้

* นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ 
ม.ธรรมศาสตร์
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เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามมา เช่น กรณีน�้ามันรั่วไหลจาก 
การปฏบัิตงิานตามปกตขิองเรอืหรอือบัุตเิหตทุางทะเล กรณกีารปล่อยทิง้น�า้มนั
ปนเปื้อนขยะ ของเสีย หรือสารมีพิษลงสู่ทะเล หรือการขนส่งวัตถุอันตรายที่
อาจส่งผลในเกิดมลพิษทางทะเลได้ ซ่ึงปัญหาและผลกระทบเหล่าน้ีย่อมสร้าง
ความเสยีหายแก่สิง่แวดล้อมทางทะเลอย่างมาก และการจดัการปัญหาทีเ่กดิกบั 
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจะอาศัยการด�าเนินการของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียง
ล�าพังมิได้ เพราะว่ามลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งก็อาจส่งผลไปยัง
ประเทศข้างเคยีงและอาจส่งผลในระยะยาวต่อสงัคมมนษุย์ได้ การป้องกนัและ
รกัษาสภาพแวดล้อมทางทะเลจงึจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืของนานาประเทศ
ในการด�าเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลดังกล่าว ท�าให้นานาประเทศรวมไปถึง
องค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Inter-
national Maritime Organization: IMO) ที่มีหน้าที่ทางด้านนี้โดยตรง 
เล็งเห็นความส�าคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากการขนส่ง
ทางน�า้จงึมกีารประชมุกนัและท�าให้เกดิอนสุญัญาต่างๆ ตามมามากมาย อนสุญัญา 
ทีส่�าคญัในการคุม้ครองสิง่แวดล้อมทางทะเลจากการขนส่งทางน�า้อนสุญัญาหนึง่ 
กค็อื อนสัุญญาระหว่างประเทศเพือ่การป้องกนัภาวะมลพษิจากเรอื ค.ศ. 1973 
และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978: 
MARPOL 73/78) ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อ 
วางแนวทางในการป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษชนิดต่างๆ ที่เกิดจากเรือ 
โดยภาวะมลพษิจากเรอืนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทตามภาคผนวก
แนบท้ายของอนุสัญญา ได้แก่ ภาวะมลพิษจากน�้ามัน (Pollution by oil) 
ภาวะมลพิษจากสารเหลวทีเ่ป็นพษิทีบ่รรทกุในระวาง (Pollution by noxious 
liquid substances in bulk) ภาวะมลพษิจากการขนส่งสารอนัตรายทางทะเล
ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Pollution by harmful substances carried by 
sea in package forms or in freight container portable tanks or road 
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and rail tank wagons) ภาวะมลพิษจากน�้าเสียจากเรือ (Pollution by 
sewage from ships) ภาวะมลพษิขยะจากเรอื (Pollution by garbage from 
ships) ภาวะมลพิษทางอากาศจากเรือ (Pollution by air from ships)  
เมื่อทางระหว่างประเทศเกิดความต่ืนตัวในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ในแต่ละประเทศเองน้ันก็ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงออก
กฎหมายเพือ่มาปกป้องคุ้มครองน่านน�า้ของตนเองจากมลพษิ ทางทะเลจากเรือ  
อย่างเช่น ประเทศออสเตรเลยีได้ลงนามเข้าเป็นภาคอีนสัุญญาระหว่างประเทศ
เพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 เมื่อ 
วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1987 และอนุสัญญามีผลใช้บังคับกับออสเตรเลียเม่ือ 
วนัที ่14 มกราคม ค.ศ. 1988 โดยในเริม่แรกประเทศออสเตรเลยีได้เข้าเป็นภาคี
ภาคผนวกที่ 1 และ 2 ก่อน และได้เข้าเป็นภาคีในภาคผนวกที่เหลือเรื่อยมา 
จนได้ลงนามเข้าเป็นภาคีครบทั้งหมด 6 ภาคผนวกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
ค.ศ. 20051 และได้มีการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร 
ค.ศ. 1978 อีกด้วย ดงันัน้ การคุม้ครองและการป้องกนัภาวะมลพษิจากเรอืของ
ประเทศออสเตรเลียจงึเป็นไปในแนวทางเดียวกนักับอนสัุญญาระหว่างประเทศ
เพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองทะเล ค.ศ. 1983 (Protection of the Sea (Prevention of  
Pollution from Ships) Act 1983)2 ซ่ึงเป็นกฎหมายภายในที่ประเทศ

1 Australian Maritime Safety Authority, “Protection of the Sea–Conventions 
and Legislation in Australia,” <http://www.amsa.gov.au/Marine_Environment_ 
Protection/Protection _of_Pollution_from_Ships/POS/index.asp>, วันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556.

2 พระราชบัญญัติการคุ้มครองทะเล ค.ศ.1983 (Protection of the Sea (Prevention 
of Pollution from Ships) Act 1983) ฉบับท่ีน�ามาศึกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  
ค.ศ. 2013.
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ออสเตรเลียได้บัญญัติขึ้นเพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ 
การป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 โดยเป็น
กฎหมายทีอ่อกผ่านทางรฐัสภาของออสเตรเลยีซึง่ใช้บงัคบักบัรฐัและเขตปกครอง
ท้ังหมดของออสเตรเลีย3 และบทบัญญัติส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นการอนุวัติ
การตามอนสุญัญาระหว่างประเทศเพือ่การป้องกนัภาวะมลพษิจากเรอื ค.ศ. 1973  
และพิธีสาร ค.ศ. 1978 หรือ MARPOL 73/78 แล้ว ยังมีบทบัญญัติอื่นๆ  
ทีก่�าหนดรายละเอียดเพิม่เติมไว้ในพระราชบญัญติันีอ้กีด้วย ดังนัน้ ในบทความ
นีจ้งึศกึษาในส่วนของการป้องกนัมลพษิจากเรอืตามพระราชบัญญตักิารคุ้มครอง
ทะเล ค.ศ. 1983 เพือ่ให้ทราบถงึการป้องกนัมลพษิจากเรือของประเทศออสเตรเลยี
ในเรื่องการป้องกันภาวะมลพิษจากน�้ามัน และการป้องกันภาวะมลพิษจาก 
สารเหลวมีพิษ ซึ่งเป็นภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 
โดยเนื้อหาของกฎหมายมีสาระส�าคัญดังนี้

1. การป้องกันมลพิษจากน�้ามัน (Prevention of pollution 
by oil)

การป้องกันมลพิษจากน�้ามันตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองทะเล  
ค.ศ. 1983 บทบญัญตัส่ิวนใหญ่ออกมาสอดคล้องกับภาคผนวก 1 ของอนสุญัญา

3 การปกครองของประเทศออสเตรเลียนั้น รัฐและเขตปกครองทั้งหมดของออสเตรเลีย 
มีการปกครองตนเองแบ่งแยกตามเขตอ�านาจ รัฐแต่ละรัฐจะมีระบบศาลและสภาเป็นของตนเอง  
ซึง่ระบบกฎหมายในรฐัหนึง่อาจจะมอีทิธพิลถงึอกีรฐัหนึง่ด้วย แต่อย่างไรกต็ามจะมกีฎหมายทีผ่่าน
โดยรัฐสภาของออสเตรเลียซึ่งจะบังคับใช้กับรัฐทั้งหมดของออสเตรเลียและเป็นกฎหมายแม่แบบ
ให้ในแต่ละรัฐออกกฎหมายตามมา โดยประเทศออสเตรเลียมีรัฐทั้งหมด 6 รัฐ ได้แก่ New South 
Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA), Tasmania (Tas.), Victoria 
(Vic.) and Western Australia (WA).(Australian Government, “State and territory 
government,” <http://australia.gov.au/about–australia/our–government/state–and– 
territory–government>, 15 July 2013)
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ระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร 
ค.ศ. 1978 โดยบทบญัญตัเิหล่านีอ้ยูใ่นส่วนของภาคที ่2 เรือ่งการป้องกนัมลพษิ
จากน�า้มนั (Prevention of pollution by oil) มาตรา 8–14A ซึง่มีสาระส�าคญั
ดังต่อไปนี้

มาตรา 8 ก�าหนดว่า บทบญัญตัทิีป่รากฏในภาคนีใ้ห้มคีวามหมายเหมอืน
กับทีป่รากฏอยูใ่นภาคผนวกที ่1 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศเพือ่การป้องกนั
ภาวะมลพษิจากเรือ ค.ศ. 1973 และพธิสีาร ค.ศ. 1978 ไม่ว่าบทบญัญตันิัน้จะระบ ุ
โยงถงึภาคผนวกท่ี 1 ของอนสุญัญาหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นปรากฏว่ามคีวามขดัแย้ง 
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

มาตรา 9 ก�าหนดห้ามปล่อยทิ้งน�้ามันหรือส่วนผสมที่มีน�้ามันลงสู่ทะเล 
โดยมหีลกัว่า ถ้าหากมกีารปล่อยน�า้มนัหรอืส่วนผสมท่ีมนี�า้มนัจากเรอืลงสูท่ะเล
โดยเป็นการปล่อยทิ้งในบริเวณใดบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดการปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลใกล้กับรัฐ เขตอ่าวเจอร์วิส (The Jervis 
Bay Territory) หรอืเขตปกครองช้ันนอก (An external territory)4 และไม่มี
กฎหมายของรฐัหรอืเขตปกครองใดออกเงือ่นไขก�าหนดตามข้อบงัคบัที ่4 และ 
15 และ 34 ของภาคผนวกที่ 1 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกัน
ภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (ในท่ีนี้ค�าว่า The 
Convention ให้หมายถงึอนสุญัญาระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันภาวะมลพิษ 
 
 

4 เขตปกครองชั้นนอก (An external territory) ของประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน 
ได้แก่ Ashmore and Cartier Islands,Christmas Island, the Cocos (Keeling) Islands, the 
Coral Sea Islands, the Australian Antarctic Territory, the Territory of the Heard and 
McDonald Islands, Norfolk Island. (Australian Government, “External territories,”  
<http://www.alrc.gov.au/publications/alrc–80–legal–risk–international–transac-
tions/10–external–territories >, 15 July 2013)
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จากเรอื ค.ศ. 1973 และพธิสีาร ค.ศ. 1978)5 ในพืน้ทีท่างทะเลทีไ่ด้มกีารปล่อยทิง้ 
เกิดขึ้น

(2) เกิดการปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลรอบนอกทะเลอาณาเขต (The outer 
territorial sea) ซึง่ตามค�าจ�ากัดความของค�าว่า “The outer territorial sea” 
ในมาตรา 36 นั้นหมายถึง ทะเลอาณาเขตที่นอกเหนือไปจากส่วนหน่ึงหรือ 
บางส่วนของทะเลอาณาเขต โดยจะอยู่ภายใน 3 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานของ
ทะเลอาณาเขต ซึ่งอยู่ติดกับรัฐหรือเขตปกครองชั้นนอก

(3) เกดิการปล่อยท้ิงลงสูท่ะเลในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ (The exclusive 
economic zone)

(4) เกดิการปล่อยทิง้ลงสู่ทะเลถดัจากเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะออกไป (The 
sea beyond the exclusive economic zone) และเรอืนัน้เป็นเรือของออสเตรเลยี 

5 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983 
SECT 3 Interpretation 
the Convention means the 1973 Convention as modified and added to by the 

1978 Protocol.
the 1973 Convention means the International Convention for the Prevention 

of Pollution from Ships, 1973
the 1978 Protocol means the Protocol of 1978 relating to the International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, being the Protocol as 
affected by any amendments

6 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983 
SECT 3 Interpretation
For the purposes of this Act, the outer territorial sea is the territorial sea 

other than the part or parts of the territorial sea that are:
(a)  within 3 nautical miles of the baseline of the territorial sea; and
(b)  adjacent to a State or an external Territory.
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นายเรือ ผู้ชาร์เตอร์เรือ และเจ้าของเรือที่กระท�าการฝ่าฝืนตามมาตรานี้
จะมคีวามผดิโดยมโีทษปรับไม่เกนิ 20,000 หน่วยการลงโทษ (Penalty units)7  
และเป็นความรับผิดอย่างเคร่งครัด (Strict liability) ส่วนในมาตรา 9(2)  
กล่าวถึงข้อยกเว้นไว้ว่า กรณีดังกล่าวจะไม่น�ามาใช้กับการปล่อยน�้ามันหรือ 
ส่วนผสมที่มีน�้ามันจากเรือ ในกรณีที่

(1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเรือหรือรักษาชีวิต 
ในทะเล หรือ

(2) น�า้มนัหรอืส่วนผสมท่ีมีน�า้มันนัน้ แล้วแต่กรณไีด้ร่ัวไหลออกจากเรือ
โดยความ

เสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่เจตนา (Non–intentional damage) 
โดยเกดิกบัเรอืหรืออปุกรณ์ของเรอื และการระมดัระวังอย่างเหมาะสมทัง้หมดนัน้  
(All reasonable precautions) ได้ถูกน�ามาใช้หลังจากความเสียหายเกิดขึ้น 
หรอืทันทเีมือ่ถูกพบว่ามกีารปล่อยท้ิงเกิดขึน้แล้ว เพ่ือป้องกนัหรือลดการร่ัวไหล 
ของน�้ามันหรือส่วนผสมที่มีน�้ามันให้เกิดน้อยที่สุด หรือ

(3) ในกรณีที่ส่วนผสมที่มีน�้ามัน ถ้าเป็นการปล่อยทิ้งเพื่อวัตถุประสงค์
ในการ

น�ามาใช้ในการระงบัมลพษิจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้เพือ่ทีจ่ะลดความเสยีหาย 
จากมลพษินัน้ให้เหลอืน้อยทีส่ดุโดยได้รบัการอนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย 
ได้ก�าหนดไว้ หรอืในกรณทีีก่ารปล่อยทิง้เกดิขึน้ในเขตอ�านาจของรฐับาลประเทศ

7 ในกฎหมายของประเทศออสเตรเลยี หน่วยการลงโทษ (Penalty units: PU) คือจ�านวน
ของเงินซึ่งใช้ค�านวณโทษปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่รัฐ ซึ่งโทษปรับจะถูกค�านวณ
โดยคูณจากมูลค่าใน 1 หน่วยการลงโทษ และจ�านวนของหน่วยการลงโทษนั้นจะถูกก�าหนดไว้ใน
ความผดิฐานนัน้ๆ ท�าให้แต่ละรัฐของออสเตรเลียน้ันมีหน่วยการลงโทษเป็นของตนเอง โดยมูลค่า
ในหนึ่งหน่วยการลงโทษ และวิธีการและความถี่ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นจะแตกต่างกันไป 
ในแต่ละรัฐ และยังคงมีหน่วยการลงโทษที่หลายรัฐนั้นใช้ร่วมกันซึ่งจะปรับใช้แก่ความผิดที่เป็น
ความผิดในหลายรัฐ (Wikipedia, “Penalty units,” <http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Penalty_units>, 10 กุมภาพันธ์ 2556.)
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อื่นที่นอกจากรัฐบาลของออสเตรเลียก็จะต้องได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาล
ประเทศนั้น

ถึงแม้ว่าผู้กระท�าผิดนั้นจะมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อยกเว้นน้ี 
แต่อย่างไรก็ตามมาตรา 9(3)8 ก�าหนดว่า ข้อยกเว้นตามมาตรา 9(2)(d)  
หรือในที่นี้คือตามกรณี (2) ข้างต้นนั้น ความเสียหายที่เกิดแก่เรือหรือเกิด 
แก่อปุกรณ์ของเรอืจะไม่ถอืว่าเป็นความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนโดยไม่เจตนา (non–
intentional damage) ถ้าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในกรณีที่นายเรือ  
ผู้ชาร์เตอร์เรือ หรือเจ้าของเรือกระท�าโดยเจตนาจนเป็นสาเหตุให้เกิดความ 
เสยีหายข้ึนหรอืเกดิจากการละเลยไม่เอาใจใส่และรูว่้าความเสยีหายนัน้อาจเกดิ
ขึ้นได้ หรือเกิดจากความประมาทของนายเรือ ผู้ชาร์เตอร์เรือ หรือเจ้าของเรือ 
และในมาตรา 9(3A) ยังก�าหนดเพิ่มเติมไว้ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ 
ความเสียหายที่เกิดต่อเรือหรืออุปกรณ์ของเรือไม่รวมถึงความเสื่อมสภาพ 
จากการขาดแคลนการบ�ารุงรักษาเรือหรืออุปกรณ์ของเรือ (Deterioration  
resulting from failure to maintain the ship or equipment) หรอืข้อพร่อง
ที่เกิดระหว่างการด�าเนินการตามปกติของเรือหรืออุปกรณ์ของเรือ (Defects 
that develop during the normal operation of the ship or equipment)

ข้อห้ามในการปล่อยกากน�้ามันลงสู่ทะเล (Prohibition of discharge 

8 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983
 Prohibition of discharge of oil or oily mixtures into sea
 (3) For the purposes of paragraph (2)(d), damage to a ship or to its  

equipment is not non‑intentional damage if the damage:
(a)  arose in circumstances where the master, the charterer or the 

owner of the ship:
 (i) acted with intent to cause the damage; or
 (ii) acted recklessly and with knowledge that the damage would 

probably result; or
(b)  arose as a result of the negligence of the master, the charterer or 

the owner of the ship.
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of oil residues into sea)ในมาตรา 10 ก�าหนดว่า ถ้ากากน�้ามันถูกปล่อยทิ้ง
จากเรอืของออสเตรเลยีลงสูท่ะเล และการปล่อยทิง้นัน้ได้เกดิข้ึนจากการกระท�า 
ความผิดเช่นเดียวกับการปล่อยทิ้งน�้ามัน หรือเป็นกระท�าผิดความผิดภายใต้
กฎหมายของรฐัหรอื เขตปกครองของออสเตรเลยี โดยนายเรือ ผูช้าร์เตอร์เรือ  
และเจ้าของเรอืทีก่ระท�าความผดิจะมโีทษปรบัไม่เกนิ 20,000 หน่วยการลงโทษ
และเป็นความรับผิดอย่างเคร่งครัด 

นอกจากจะมีบทบัญญัติในเรื่องของการห้ามปล่อยทิ้งน�้ามันและกาก
น�า้มันลงสู่ทะเลแล้วยังมกีาร ก�าหนดเพ่ิมเติมในเรือ่งข้อห้ามในการบรรทกุหรอื
ใช้น�้ามันชนิดหนักบนเรือออสเตรเลียในเขตพื้นที่บริเวณแอนทาร์คทิค  
(Prohibition of carriage or use of heavy grade oil on Australian ships 
in the Antarctic Area) โดยก�าหนดไว้ในมาตรา 10A และบทบัญญัติในเรื่อง
ข้อห้ามในการบรรทุกหรือใช้น�้ามันชนิดหนักบนเรือต่างชาติในอาณาเขตของ
ออสเตรเลียในแอนทาร์คทิค (Prohibition of carriage or use of heavy 
grade oil on foreign ships in the Australian Antarctic Territory)  
ซึ่งก�าหนดไว้ในมาตรา 10B ด้วย

หน้าทีใ่นการรายงานเหตกุารณ์เกีย่วข้องกบัน�า้มันหรอืส่วนผสมท่ีมนี�า้มัน 
(Duty to report certain incidents involving oil or oily mixture) ก�าหนด
อยูใ่นมาตรา 11(1) โดยก�าหนดว่า เมือ่มอีบุติัเหตุตามทีก่�าหนดไว้เกดิขึน้กบัเรอื 
นายเรือต้องแจ้งรายงานโดยไม่ชักช้าตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ โดยถ้าอุบัติเหตุ
นัน้เกดิขึน้ทีอ่อสเตรเลียหรือเขตปกครองช้ันนอกให้รายงานไปยงัรฐัชายฝ่ังของ
ออสเตรเลียที่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นโดยรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตามที่
กฎหมายได้ก�าหนดไว้ หรอืถ้าเกิดอุบตัเิหตใุนประเทศอืน่ให้รายงานต่อรัฐชายฝ่ัง
ที่ใกล้ที่สุดของประเทศน้ันโดยรายงานต่อรัฐบาลของประเทศนั้น ส่วนโทษ 
ในการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนั้นคือ 500 หน่วยการลงโทษ 

ส่วนในกรณีตามมาตรา 11(3) ก�าหนดว่า ถ้าอุบัติเหตุตามที่ก�าหนดไว้
เกดิขึน้กบัเรอื และนายเรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 11(1) ไม่ว่านายเรอืจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้หรือไม่ หรืออุบัติเหตุที่เกิดนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เรือนั้นถูก 
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สละทิ้ง ให้เจ้าของเรือ ผู้ชาร์เตอร์เรือ ผู้จัดการหรือผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทน 
ของบุคคลที่กล่าวมานั้นจะแจ้งรายงานโดยไม่ล่าช้าตามวิธีการที่ก�าหนดไว้  
โดยการแจ้งรายงานก�าหนดไว้เหมือนกับในมาตรา 11(1) โดยหากไม่ได้รับการ
แจ้งจากบุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว บุคคลนั้นจะมีความผิดโดยจะมีค่าปรับไม่เกิน 
500 หน่วยการลงโทษและเป็นความรับผิดอย่างเคร่งครัด แต่มาตรา 11(3) 
ก�าหนดข้อยกเว้นไว้ว่าจะไม่ใช้บังคับกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุที่เกิดกับเรือ 
ถ้าผู้นั้นไม่ตระหนักรู้ถึงอุบัติเหตุนั้นโดยไม่เคยรู้หรือสงสัยว่าเจ้าของเรือไม่ได้
ปฏิบัติตามมาตรา 11(1)ที่ต้องท�าการแจ้งรายงาน แต่อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้
จะไม่ถกูน�ามาใช้โดยยกขึน้เป็นข้อต่อสูแ้ต่จะน�ามาใช้กับผูท้ีถู่กกล่าวหาว่ากระท�า
ความผิดตามมาตรา 11(3) เท่านั้น9

ในมาตรา 11A มีการก�าหนดในเรื่องแผนฉุกเฉินบนเรือกรณีเกิดมลพิษ
น�้ามัน (Shipboard oil pollution emergency plan) ไว้โดยก�าหนดว่า  
ความในมาตรานีใ้ช้กบัเรอืของออสเตรเลยีไม่ว่าเรอืนัน้จะเป็นเรือบรรทกุน�า้มนั

9 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983
11 Duty to report certain incidents involving oil or oily mixture
(3) Where a prescribed incident occurs in relation to a ship and:

(a)  the master of the ship fails to comply with subsection (1) (whether  
or not the master is able to comply with that subsection) in relation to the incident; or

(b)  the incident occurs in circumstances in which the ship is abandoned;
the owner, charterer, manager or operator of the ship or an agent of 

the owner, charterer, manager or operator of the ship shall, without delay, notify, in 
the prescribed manner:

(c)  where Australia or an external Territory is the nearest coastal State 
to the place where the incident occurred–a prescribed officer; or

(d)  where a foreign country is the nearest coastal State to that place–
the government of that foreign country;

of the incident, and, if a prescribed officer or a government, as the case may 
be, is not so notified, each of those persons is guilty of an offence punishable, upon 
conviction, by a fine not exceeding 500 penalty units.
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หรอืไม่กต็าม โดยเรอืน้ันจะต้องมีขนาด 400 ตนักรอสหรือ 400 ตันกรอสข้ึนไป  
และใช้กับเรือของออสเตรเลียซึ่งเป็นเรือบรรทุกน�้ามันที่มีขนาดน้อยกว่า 400 
ตันกรอส แต่ไม่ต�่ากว่า 150 ตันกรอส และได้ก�าหนดว่าต้องมีแผนฉุกเฉิน 
เกีย่วกบัมลพษิน�า้มนัเกบ็ไว้บนเรอืและแผนนีต้้องท�าข้ึนในภาษาทีใ่ช้ในการท�างาน 
บนเรือ โดยต้องมีเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรานี้ เช่น มีการอธิบายถึง 
รายละเอียดของการกระท�าที่จะต้องกระท�าโดยทันที หลังจากอุบัติเหตุตามที่
ก�าหนดไว้เกิดขึ้น โดยเป็นหน้าที่ของบุคคลบนเรือที่จะต้องกระท�าเพื่อลดหรือ
ควบคุมการปล่อยทิ้งจากเรือซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุนั้นๆ และถ้าเรือไม่มี
แผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันมลพิษน�้ามันอยู่บนเรือ นายเรือ และเจ้าของเรือจะมี
ความผดิโดยมโีทษปรบัไม่เกนิ 500 หน่วยการลงโทษซึง่เป็นความรับผิดอย่าง
เคร่งครัด

ในมาตรา 12 (Oil record book) เป็นการก�าหนดเรือ่งสมดุบนัทกึน�า้มนั
โดยใช้บังคับกับเรือของออสเตรเลียที่เป็นเรือบรรทุกน�้ามันหรือเรือขนาด 400 
ตันกรอสหรือ 400 ตันกรอสขึ้นไปซึ่งไม่ได้เป็นเรือบรรทุกน�้ามัน โดยก�าหนด
ไว้ว่าเรือทกุล�าทีเ่ข้าเงือ่นไขตามมาตรานีต้้องมสีมดุบนัทกึน�า้มันอยูบ่นเรอืตาม
เงื่อนไขและแบบฟอร์มที่ก�าหนดไว้ กล่าวคือ ข้อมูลจ�าต้องเป็นภาษาอังกฤษ 
และจ�าเป็นต้องลงลายมอืชือ่โดยเจ้าหน้าทีท่ีถ่กูก�าหนดไว้ และทกุหน้าของสมุด
บันทึกน�้ามันต้องถูกบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งนายเรือจะต้องบันทึกโดย 
ไม่ชักช้า และลงลายมือชื่อไว้ทุกหน้าของสมุดบันทึกน�้ามัน ในส่วนของบท
ลงโทษก�าหนดไว้ว่า หากเรือซึ่งเข้าเงื่อนไขตามมาตรานี้ไม่มีสมุดบันทึกน�้ามัน
อยู่บนเรือตามที่ก�าหนดไว้ นายเรือ และเจ้าของเรือจะมีความผิด โดยมีโทษ
ปรับไม่เกิน 200 หน่วยการลงโทษ โดยการกระท�าความผิดดังกล่าวน้ันเป็น
ความรบัผิดโดยเคร่งครดั และเมือ่ใดกต็ามทีม่กีารปฏบัิติการตามท่ีมกีารก�าหนด
ไว้หรอืมเีหตกุารณ์เกดิข้ึนตามทีม่กีารก�าหนดไว้ โดยเกดิไปแล้วหรือเกดิข้ึนอยู่
ซ่ึงเกีย่วข้องกบัเรอื มาตรานีก้�าหนดให้นายเรอืท�าบนัทกึโดยไม่ชกัช้าและกรอก
ข้อมลูอย่างเหมาะสมโดยให้ระบถุงึสาเหตุในการกรอกข้อมลูนัน้ลงในสมดุบนัทึก
น�้ามัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษ 200 หน่วยการลงโทษ
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ในมาตรา 13 ก�าหนดถงึเรือ่งการกรอกข้อมลูอนัเป็นเทจ็ลงในสมดุบนัทกึ
น�า้มนั โดยก�าหนดว่าผูท้ีก่รอกข้อมลูลงสมดุบนัทกึน�า้มนัต้องไม่กรอกข้อมลูอนั
เป็นเท็จ (False) หรือกรอกข้อมูลที่ท�าให้เข้าใจผิดในรายละเอียดที่เป็นสาระ
ส�าคัญ (Misleading in a material particular) ในสมุดบันทึกน�้ามันของเรือ
ตามมาตรา 12 ซึ่งโทษตามมาตรา 13 นี้คือ 200 หน่วยการลงโทษ และมี 
การก�าหนดเรื่องการเก็บรักษาสมุดบันทึกน�้ามัน (Oil record book to be 
retained) ไว้ในมาตรา 14 

มาตรา 14 A ก�าหนดถึงอ�านาจในการก�าหนดให้มีการปล่อยทิ้งน�้ามัน
หรือส่วนผสมที่มีน�้ามันที่อุปกรณ์รองรับของเสีย โดยก�าหนดว่า เจ้าหน้าที่อาจ
แจ้งเป็นหนงัสอืถงึเจ้าของเรอืหรอืนายเรอืเพือ่ให้เจ้าของเรือหรอืนายเรอืนัน้ระบุ
ถงึปรมิาณน�า้มนัหรอืส่วนผสมทีม่นี�า้มันทีจ่ะถูกปล่อยทิง้จากเรอืโดยระบวุ่าต้อง
มีอุปกรณ์รองรับของเสียที่เหมาะสมในการรับปริมาณของน�้ามันหรือส่วนผสม
ทีม่นี�า้มนันัน้ด้วยถ้าหากเจ้าหน้าท่ีมเีหตุผลท่ีจะเช่ือได้ว่าการกกัเกบ็น�า้มนัหรอื
ส่วนผสมของน�้าที่มีน�้ามันนั้นจะสร้างความเสี่ยงต่อการปล่อยทิ้งจากเรือลงสู่
ทะเล เจา้ของเรือหรอืนายเรือผู้ทีไ่ด้รบัแจ้งตามทีไ่ดก้ล่าวไปแล้วข้างต้นจะต้อง
ปฏิบัติตามการแจ้งของเจ้าหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษ 500 หน่วย 
การลงโทษ10

10 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983
14A Power to require discharge of oil or oily mixture at a reception facility

(1)  A prescribed officer may require the owner or master of a ship, 
by written notice given to the owner or master, as the case may be, to cause  
a specified quantity of oil or of an oily mixture to be discharged within a specified 
period from the ship to a specified facility that is suitable to receive that quantity of 
the oil or oily mixture if the officer has reason to believe that retention of the oil or 
oily mixture would create a risk of discharge from the ship into the sea.

(2)  The owner or master of a ship to whom a notice is given under 
subsection (1) must comply with the notice.

Penalty: 500 penalty units.
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2. การป้องกันมลพิษจากสารมพิีษ (Prevention of pollution  
by noxious substances)

การป้องกนัมลพษิจากสารมีพษิตามพระราชบญัญตันิีอ้อกมาสอดคล้อง
กับภาคผนวกที่ 2 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 ที่ก�าหนดเกี่ยวกับเรื่องมลพิษ 
จากสารเหลวมีพิษไว้ โดยบทบัญญัติเหล่านี้อยู่ในส่วนของภาคที่ 3 มาตรา  
15–26AAA เรื่องการป้องกันมลพิษจากสารมีพิษ (Prevention of pollution 
by noxious substances) โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

ในมาตรา 15 ได้ก�าหนดถึงเรื่องการตีความในภาคที่ 3 นี้ ไว้ว่า  
ภาคผนวกที่ 2 (Annex II) ให้หมายถึง ภาคผนวกที่ 2 ของอนุสัญญา,  
ส่วนผสมให้หมายรวมถึงน�้าอับเฉา น�้าล้างถังระวาง และกากอื่นๆ ส่วนน�้ามัน
ให้มคีวามหมายเหมอืนกบัในภาคที ่2 ในเรือ่งการป้องกันภาวะมลพิษจากน�า้มัน 
และได้ก�าหนดว่า บทบญัญัตใินภาคนีก้บัในภาคผนวกที ่2 ของอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 
ให้มคีวามหมายเหมอืนกนั ไม่ว่าบทบญัญตันิัน้จะถกูระบโุยงถงึภาคผนวกที ่2  
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นว่าปรากฏความขัดแย้งกันขึ้นอย่างชัดเจน

มาตรา 16 ให้น�าความในภาคนี้ไปใช้กับส่วนผสมท่ีมีท้ังน�้ามันและ 
สารเหลว (A mixture contains oil and a liquid substance) หรือสาร 
ที่เป็นน�้ามันและสารเหลวด้วย (Oil and liquid substances)

มาตรา 17 ก�าหนดห้ามท�าการขนส่งสารเหลวซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งชั้น (The 
substance has not been categorized) หรือไม่ได้ถกูประเมินเป็นการชัว่คราว
เอาไว้ (The substance has not been provisionally assessed) โดยมาตรา 
17(1) ก�าหนดว่า ผู้ใดจะเป็นผู้กระท�าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าผู้นั้นมีส่วนร่วม
ในการกระท�าน้ันและเป็นผลท�าให้สารเหลวหรือส่วนผสมของสารเหลวนั้น 
ถูกขนส่งเป็นสินค้าส่วนหนึ่งบนระวางเรือของเรือออสเตรเลียหรือเป็นสินค้า
ส่วนหนึ่งบนเรือของออสเตรเลียที่บรรทุกมาแบบเทกอง และผู้นั้นได้ละเลยจน
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เป็นเหตใุห้เกดิการบรรทุกขึน้โดยท่ีสารน้ันไม่ได้ถกูแบ่งชัน้ตามข้อบงัคบัที ่6.1 
ของภาคผนวกที ่2 และไม่ได้ถูกประเมินเป็นการชัว่คราวเอาไว้ตามกฎข้อบงัคบั
ที ่6.3 ของภาคผนวกที ่2 และตามกรณใีดกรณหีนึง่ดงัต่อไปนีส้ารนัน้ถกูขนส่ง
ในขณะที่

(1) เรือนั้นอยู่ในทะเลใกล้กับรัฐ เขตอ่าวเจอร์วิส (The Jervis Bay 
Territory) หรือเขตปกครองช้ันนอก (An external Territory) และไม่มี
กฎหมายของรัฐหรือเขตปกครองใดออกเงื่อนไขก�าหนดตามข้อบังคับที่ 13.1.3 
ของภาคผนวกที ่2 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศเพือ่การป้องกนัภาวะมลพษิ
จากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (ในที่น้ีค�าว่า the Convention  
ให้หมายถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ  
ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978) ในพื้นที่ทางทะเลที่สารนั้นได้ถูกขนส่ง

(2) เรือนั้นอยู่รอบนอกทะเลอาณาเขต (The outer territorial sea) 

(3) เรือนั้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ (The exclusive economic 
zone)

(4) เรือนั้นอยู่ในเขตถัดจากเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะออกไป (Beyond the 
exclusive economic zone)

โดยผู้กระท�าความผิดตามมาตราน้ีจะมีโทษ 200 หน่วยการลงโทษ  
ส่วนในมาตรา 17(2) ก�าหนดโทษของนายเรือหรือเจ้าของเรือของออสเตรเลีย
ทีเ่ป็นผูก้ระท�าความผดิตามมาตราน้ีว่าจะมโีทษ 60 หน่วยการลงโทษ และเป็น
ความรับผิดอย่างเคร่งครัด

มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองทะเล ค.ศ. 1983 เป็นการ
ก�าหนดห้ามปล่อยสารเหลวลงสู่ทะเลโดยบริเวณที่ปล่อยและเป็นความผิดจะ
คล้ายคลงึกับกรณกีารปล่อยน�า้มนัหรอืส่วนผสมของน�า้มนัลงสูท่ะเล แต่ได้แยก
ออกเป็น 2 กรณีคือ ความผิดโดยทั่วไป (Ordinary offence) และความผิด
อย่างเคร่งครัด (Strict liability offence)
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ในกรณีความผิดโดยทั่วไปในมาตรา 21(1) นั้นได้ก�าหนดไว้ว่า ถ้าการ 
กระท�าของผูใ้ดมีส่วนท�าให้เกดิการปล่อยทิง้ของสารเหลวหรอืส่วนผสมทีม่สีาร
เหลวที่เป็นสารหรือส่วนผสมที่บรรทุกมาเป็นสินค้าหรือส่วนหนึ่งของสินค้า 
ในการบรรทุกแบบเทกองโดยปล่อยทิ้งจากเรือลงสู่ทะเล และการกระท�านั้น 
เกดิจากการละเลยไม่เอาใจใส่หรือการประมาทของผู้น้ันซ่ึงเป็นสาเหตุท�าให้เกดิ
การปล่อยทิ้งขึ้นและเป็นการปล่อยทิ้งในบริเวณใดบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) เกดิการปล่อยทิง้ลงสูท่ะเลใกล้กบัรฐั เขตปกครองอ่าวเจอร์วสิ (The 
Jervis Bay Territory) หรือเขตปกครองชั้นนอก (An external Territory) 
และไม่มีกฎหมายของรัฐหรือเขตปกครองใดออกเงื่อนไขก�าหนดตามข้อบังคับ
ที่ 3, 6 และ 13 ของภาคผนวกที่ 2 ของอนุสัญญา (ในที่นี้หมายถึงอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร 
ค.ศ. 1978) ในพื้นที่ทางทะเลที่ได้มีการปล่อยทิ้งเกิดขึ้น

(2) เกิดการปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลรอบนอกทะเลอาณาเขต (The outer 
territorial sea) 

(3) เกดิการปล่อยท้ิงลงสูท่ะเลในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ (The exclusive 
economic zone)

(4) เกดิการปล่อยทิง้ลงสู่ทะเลถดัจากเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะออกไป (The 
sea beyond the exclusive economic zone) และเรอืนัน้เป็นเรือของออสเตรเลยี 

ผู้นั้นจะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 หน่วยการลงโทษ 

ส่วนในกรณีการปล่อยทิ้งสารเหลวหรือส่วนผสมที่มีสารเหลวที่เป็น 
ความรับผิดอย่างเคร่งครัดนั้น บัญญัติอยู่ในมาตรา 21 (1B) โดยก�าหนดว่า 
ภายใต้บังคับ (2) และ (4) ถึง (11) ถ้าหากสารเหลวหรือส่วนผสมที่มีสารเหลว
ถกูบรรทกุเป็นสินค้าหรอืเป็นส่วนหนึง่ในการบรรทุกสินค้าแบบเทกองถกูปล่อย
ทิ้งจากเรือลงสู่ทะเล และหรือส่วนผสมที่มีสารเหลวนั้นถูกปล่อยจากเรือลงสู่
ทะเลและเป็นการปล่อยท้ิงในบริเวณเช่นเดียวกับท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 21(1) 
ข้างต้น นายเรือและเจ้าของเรือที่กระท�าความผิดตามมาตรานี้จะมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 500 หน่วยการลงโทษซึ่งเป็นความรับผิดอย่างเคร่งครัด 
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ส่วนข้อยกเว้นก�าหนดอยู่ในมาตรา 21 (2) ว่า มาตรา 21(1B) จะไม่น�า
มาใช้กับการปล่อยสารเหลวหรือส่วนผสมที่มีสารเหลวในกรณีที่

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือหรือรักษาชีวิต 
ในทะเล หรือ

(2) สารเหลวหรือส่วนผสมที่มีสารเหลวนั้น แล้วแต่กรณี ได้รั่วไหลออก
จากเรือ

โดยความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่เจตนา (Non–intentional 
damage) โดยเกิดกับเรอืหรอือปุกรณ์ของเรือ และการระมดัระวงัอย่างเหมาะสม 
ทั้งปวง (All reasonable precautions) ได้ถูกน�ามาใช้หลังจากความเสียหาย
เกิดขึ้น หรือทันทีเมื่อถูกพบว่ามีการปล่อยทิ้งเกิดขึ้นแล้ว เพื่อป้องกันหรือลด
การรั่วไหลของสารเหลวหรือส่วนผสมที่มีสารเหลวให้เกิดอย่างน้อยที่สุด หรือ

(3) ถ้าเป็นการปล่อยทิ้งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการน�ามาใช้ในการระงับ
มลพิษจาก

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะลดความเสียหายจากมลพิษน้ันให้เหลือน้อย
ท่ีสุด โดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามท่ีกฎหมายได้ก�าหนดไว้ หรือ 
ในกรณีท่ีการปล่อยทิ้งเกิดขึ้นในเขตอ�านาจของรัฐบาลประเทศอื่นท่ีนอกจาก
รัฐบาลออสเตรเลียก็จะต้องได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลประเทศนั้น

ถึงแม้ว่าผู้กระท�าผิดนั้นจะมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อยกเว้นน้ี 
แต่อย่างไรก็ตามมาตรา 21(3)11 ก�าหนดไว้ว่า ข้อยกเว้นตามมาตรา 21(2) หรอื
ในทีน่ีค้อืตามกรณี (2) ข้างต้นนัน้ ความเสยีหายทีเ่กดิแก่เรอืหรอืเกดิแก่อปุกรณ์

11 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983
21 Prohibition of discharge of substances into the sea
(3) For the purposes of subsection (2), damage to a ship or to its equipment 

is not non‑intentional damage if the damage:
(a)  arose in circumstances where the master or owner of the ship:
(i)  acted with intent to cause the damage; or
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ของเรือจะไม่ถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา (Not non– 
intentional damage) ถ้าความเสยีหายนัน้เกดิขึน้ในกรณทีีน่ายเรอื หรอืเจ้าของ
เรือกระท�าโดยเจตนาจนเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นหรือเกิดจาก 
การละเลยไม่เอาใจใส่และรู้ว่าความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้ หรือเกิดจาก 
ความประมาทของนายเรือ หรือเจ้าของเรือ และในมาตรา 21(3A) ยังก�าหนด
เพิ่มเติมไว้ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ ความเสียหายที่เกิดต่อเรือหรือ
อปุกรณ์ของเรอืจะไม่รวมถงึความเสือ่มสภาพจากการขาดแคลนการบ�ารงุรกัษา
เรือหรอือปุกรณ์ของเรือ (Deterioration resulting from failure to maintain 
the ship or equipment) หรือข้อบกพร่องที่เกิดระหว่างการด�าเนินการตาม
ปกตขิองเรอืหรอือปุกรณ์ของเรอื (Defects that develop during the normal 
operation of the ship or equipment)

ในมาตรา 22(1) เป็นการก�าหนดเก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานเม่ือ
เหตุการณ์เก่ียวกับสารนั้นเกิดขึ้น (Duty to report certain incidents  
involving certain substances) ซึ่งข้อก�าหนดจะมีความคล้ายคลึงกับกรณี
หน้าท่ีในการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน�้ามัน โดยก�าหนดว่า 
เมื่อมีอุบัติเหตุตามที่ก�าหนดไว้เกิดขึ้นกับเรือ นายเรือต้องแจ้งรายงานโดย 
ไม่ชักช้าตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ โดยถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนที่ออสเตรเลียหรือ
เขตปกครองชั้นนอกให้รายงานไปยังรัฐชายฝั่งของออสเตรเลียที่ใกล้กับ 

(ii) acted recklessly and with knowledge that the damage would 
probably result; or

(b)  arose as a result of the negligence of the master or owner of the 
ship.

(3A) For the purposes of this section, damage to a ship or to its equipment 
does not include:

(a)  deterioration resulting from failure to maintain the ship or  
equipment; or

(b)  defects that develop during the normal operation of the ship or 
equipment.
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สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นโดยรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก�าหนด
ไว้ หรือถ้าเกิดอุบัติเหตุในประเทศอ่ืนให้รายงานต่อรัฐชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดของ
ประเทศนั้นโดยรายงานต่อรัฐบาลของประเทศนั้น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
จะมีโทษ 500 หน่วยการลงโทษ 

ส่วนในกรณตีามมาตรา 22(3) ก�าหนดว่า หากสถานทีใ่ดมอีบุตัเิหตตุาม
ที่ก�าหนดไว้เกิดขึ้นกับเรือ และนายเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22(1) ไม่ว่านาย
เรอืจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรอืไม่ หรอือุบัติเหตทุีเ่กดิขึน้นัน้อยูใ่นสถานการณ์
ทีเ่รอืนัน้ถกูสละทิง้ ให้เจ้าของเรอื ผูช้าร์เตอร์เรอื ผูจ้ดัการหรอืผูค้วบคมุเรอืหรอื
ตวัแทนของบคุคลทีก่ล่าวมานัน้จะแจ้งรายงานโดยไม่ล่าช้าตามวิธีการทีก่�าหนดไว้  
โดยการแจ้งรายงานก�าหนดไว้เหมือนกับในมาตรา 22(1) โดยหากไม่ได้รับ 
การแจ้งจากบุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว บุคคลนั้นจะมีความผิดโดยจะมีค่าปรับ 
ไม่เกิน 500 หน่วยการลงโทษและเป็นความรับผิดอย่างเคร่งครัด แต่มาตรา 
22(3) ก�าหนดข้อยกเว้นไว้ว่าจะไม่ใช้บังคับกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุที่เกิด
กบัเรือ ถ้าผูน้ัน้ไม่ตระหนกัรูถ้งึอบุตัเิหตนุัน้โดยไม่เคยรูห้รอืสงสัยว่าเจ้าของเรอื
ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 22(1) ที่ต้องท�าการแจ้งรายงาน แต่อย่างไรก็ตาม 
ข้อยกเว้นนีจ้ะไม่ถกูน�ามาใช้โดยยกข้ึนเป็นข้อต่อสูแ้ต่จะน�ามาใช้กบัผูท้ีถ่กูกล่าว
หาว่ากระท�าความผิดตามมาตรา 22 (3) เท่านั้น12

12 Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) Act 1983
22 Duty to report certain incidents involving certain substances
(3) Where a prescribed incident occurs in relation to a ship and:

(a)  the master of the ship fails to comply with subsection (1) (whether  
or not the master is able to comply with that subsection) in relation to the incident; or

(b)  the incident occurs in circumstances in which the ship is abandoned;
the owner, charterer, manager or operator of the ship or an agent of 

the owner, charterer, manager or operator of the ship shall, without delay, notify, in 
the prescribed manner:

(c) where Australia or an external Territory is the nearest coastal State 
to the place where the incident occurred–a prescribed officer; or
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ในมาตรา 22 A มีการก�าหนดในเรื่องของแผนฉุกเฉินบนเรือกรณีเกิด
มลพิษจากสารเหลวมีพิษ (Shipboard marine pollution emergency plan 
for noxious liquid substances) ไว้ โดยก�าหนดว่ามาตรานี้จะใช้กับเรือของ
ออสเตรเลียซึ่งมีขนาด 150 ตันกรอสหรือมีขนาดมากกว่า 150 ตันกรอสขึ้นไป 
และต้องมีใบรับรองโครงสร้างของถังระวางบรรทุกสารเคมีตามมาตรา 267 V 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ค.ศ. 1912 และในมาตรา 22 A (2) ได้ก�าหนด
ว่าต้องมีแผนฉุกเฉินบนเรือกรณีเกิดมลพิษจากสารเหลวมีพิษเก็บไว้บนเรือ 
และแผนน้ีต้องท�าขึ้นในภาษาที่ใช้ในการท�างานบนเรือ โดยจะต้องมีเงื่อนไข
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรานี้ เช่น มีการอธิบายถึงรายละเอียดของการกระท�า 
ท่ีจะต้องกระท�าโดยทันที หลังจากอุบัติเหตุตามที่ก�าหนดไว้เกิดขึ้น โดยเป็น
หน้าทีข่องบุคคลบนเรอืทีจ่ะต้องกระท�าเพือ่ลดหรอืควบคมุการปล่อยท้ิงจากเรอื
ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุนั้นๆ โดยบทลงโทษตามมาตรานี้ก�าหนดว่า ถ้าเรือ
ไม่มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดมลพิษจากสารเหลวมีพิษอยู่บนเรือ นายเรือ และ
เจ้าของเรือจะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 500 หน่วยการลงโทษซึ่งเป็น
ความรับผิดอย่างเคร่งครัด

ในมาตรา 23 เป็นการก�าหนดเรื่องสมุดบันทึกสินค้า (Cargo record 
book) โดยใช้บงัคบักบัเรอืของออสเตรเลยีทีเ่ป็นเรอืบรรทกุสารเหลวทีบ่รรทกุ
มาแบบเทกอง (An Australian ship that carries liquid substances in 
bulk) โดยก�าหนดไว้ว่าเรือทุกล�าที่เข้าเงื่อนไขตามมาตราน้ีต้องมีสมุดบันทึก
สินค้าอยู่บนเรือตามเงื่อนไขและแบบฟอร์มที่ก�าหนดไว้กล่าวคือ ข้อมูลจ�าต้อง
เป็นภาษาอังกฤษ และจ�าเป็นต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกก�าหนดไว้ 
และทุกหน้าของสมุดบันทึกสินค้าจะถูกบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งนายเรือ

(d)  where a foreign country is the nearest coastal State to that place–
the government of that foreign country;

of the incident, and, if a prescribed officer or a government, as the case may 
be, is not so notified, each of those persons is guilty of an offence punishable, upon 
conviction, by a fine not exceeding 500 penalty units.
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จะต้องบันทึกโดยไม่ชักช้า และลงลายมือช่ือไว้ทุกหน้าในสมุดบันทึกสินค้า  
โดยมาตรานีม้บีทลงโทษก�าหนดไว้ว่า หากเรือซึง่เข้าเงือ่นไขตามมาตรานีไ้ม่มี
สมุดบันทึกสินค้าอยู่บนเรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ นายเรือและเจ้าของเรือจะม ี
ความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 200 หน่วยการลงโทษซึ่งเป็นความรับผิดโดย
เคร่งครัด และเมื่อใดก็ตามที่มีการปฏิบัติการตามที่มีการก�าหนดไว้หรือมี
เหตกุารณ์เกดิขึน้ตามทีม่กีารก�าหนดไว้ โดยเกดิไปแล้วหรือเกิดข้ึนอยูซ่ึ่งเกีย่วข้อง 
กบัเรอื มาตรานีก้�าหนดให้นายเรือท�าบันทกึโดยไม่ชกัช้าและกรอกข้อมลูอย่าง
เหมาะสมโดยให้ระบุถึงสาเหตุในการกรอกข้อมูลนั้นลงในสมุดบันทึกสินค้า  
หากฝ่าฝืนจะมีโทษ 200 หน่วยการลงโทษ

ในมาตรา 24 ก�าหนดถงึเรือ่งการกรอกข้อมลูอนัเป็นเทจ็ลงในสมดุบนัทกึ
สนิค้า ผูท้ีก่รอกข้อมลูลงสมดุบนัทึกสนิค้าต้องไม่กรอกข้อมูลอนัเป็นเทจ็ (False) 
หรือกรอกข้อมลูทีท่�าให้เข้าใจผดิในรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระส�าคญั (Misleading 
in a material particular) ในสมดุบนัทกึสนิค้าของเรือตามมาตรา 23 ซึง่โทษ
ตามมาตรา 24 นี้คือ 200 หน่วยการลงโทษ และมีการก�าหนดในเร่ืองการ 
เก็บรักษาสมุดบันทึกสินค้า (Cargo record book to be retained) ไว้ใน
มาตรา 25

ในมาตรา 26 เป็นเรื่องการท�าความสะอาดถังระวางของเรือที่บรรทุก
สินค้ามา (Cleaning of tanks of ships) ซึ่งอาจจะมีสารพิษหรือสารอันตราย
รั่วไหลปนออกมากับน�้าล้างถังระวางได้ โดยอาจต้องมีการใช้อุปกรณ์รองรับ
ของเสียที่ท่าเรือในการรับสารเหลวจากถังระวางของเรือ โดยให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับที่ 13 และ16 ในภาคผนวกที่ 2 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ 
การป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978

บทส่งท้าย

จากการศึกษาบทกฎหมายในเรื่องการป้องกันภาวะมลพิษจากน�้ามัน
และสารมีพิษจากเรือตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการคุ้มครองทะเล ค.ศ. 
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1983 ของประเทศออสเตรเลียนั้น เนื่องจากเป็นกฎหมายภายในที่อนุวัติการ
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 
และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978: 
MARPOL 73/78) บทกฎหมายส่วนใหญ่ที่ออกมาจึงเป็นไปใน แนวทาง
เดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกที่ 1 และ2 ของอนุสัญญาดังกล่าว เช่น  
ในเรื่อง ข้อก�าหนดในการห้ามปล่อยทิ้งน�้ามันและสารมีพิษจากเรือลงสู่ทะเล 
สมดุบนัทกึน�า้มนัและสมดุบันทกึสนิค้า การก�าหนดให้ใช้อปุกรณ์รองรับของเสยี  
การท�าความสะอาดถังระวาง เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วในพระราชบัญญัต ิ
การคุ้มครองทะเล ค.ศ. 1983 ยังมีการก�าหนดเพิ่มเติมจากอนุสัญญาเพื่อเพิ่ม 
การป้องกนัภาวะมลพษิในครอบคลุมมากยิง่ขึน้เช่น ในเร่ืองข้อห้ามในการบรรทกุ
หรือใช้น�้ามันชนิดหนักบนเรือออสเตรเลียในเขตพื้นที่บริเวณแอนทาร์คทิค 
(Prohibition of carriage or use of heavy grade oil on Australian ships 
in the Antarctic Area) และบทบัญญัติในเรื่องข้อห้ามในการบรรทุกหรือใช้
น�้ามันชนิดหนักบนเรือต่างชาติในอาณาเขตของออสเตรเลียในแอนทาร์คทิค 
(Prohibition of carriage or use of heavy grade oil on foreign ships 
in the Australian Antarctic Territory) แต่อย่างไรก็ตามการป้องกัน ภาวะ
มลพษิจากกรณขีองน�า้มนัและสารมพีษิจากเรอืเป็นเพยีงการป้องกนัภาวะมลพษิ 
2 ประเภท จากภาวะมลพิษจากทั้งหมด 6 ประเภทที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และ พิธีสาร 
ค.ศ. 1978 (International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 
73/78) ซ่ึงประเทศออสเตรเลยีได้เข้าเป็นภาค ียงัมอีีก 4 ประเภท ได้แก่ ภาวะ
มลพิษจากการขนส่งสารอนัตรายทางทะเลทีอ่ยูใ่นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Pollution 
by harmful substances carried by sea in package forms, or in freight 
container, portable tanks or road and rail tank wagons), ภาวะมลพิษ
จากน�้าเสียจากเรือ (Pollution by sewage from ships), ภาวะมลพิษขยะ
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จากเรือ (Pollution by garbage from ships), ภาวะมลพิษทางอากาศ 
จากเรอื (Pollution by air from ships) ซึง่พระราชบญัญตักิารคุม้ครองทะเล  
ค.ศ. 1983 (Protection Of The Sea (Prevention of Pollution from Ships) 
Act 1983) ได้บัญญัติไว้ในภาคที่ 3A–3D เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันภาวะ
มลพิษทุกประเภทตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978
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กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเรือต่างประเทศ
ในเมืองท่าของประเทศอังกฤษ

ศุภลักษณ์ นิธิไพจิตร*

บทน�า

การควบคมุเรอืต่างประเทศในเมอืงท่าของรฐั หรอื Port State Control 
ได้มีการพฒันาขึน้อย่างชดัเจนในช่วง 30 ปีทีผ่่านมาเมือ่ประเทศต่างๆ ในทวปี
ยุโรปได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจกรุงปารีส (The Paris Memorandum of 
Understanding on Port State Control 1982–Paris MOU) เป็นภูมิภาค
แรก เนื่องจากการที่หลายๆ ประเทศตื่นตัวมากขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
ร้ายแรงขึ้นบ่อยครั้งจนท�าให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องมลภาวะทางทะเล ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อประชากรทีอ่าศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเล รวมไปถงึ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทางทะเล ส่วนมากมักจะเกิดจากเรือบรรทุก
น�า้มนัขนาดใหญ่ร่ัวและน�า้มนัไหลลงสู่ทะเล ซึง่เรอืบรรทุกน�า้มนัหรือผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วยากแก่
การเยียวยา โดยสาเหตุของหลายๆ อุบัติการณ์มาจากการที่เจ้าของเรือบาง
รายขาดความรับผิดชอบโดยพยายามเลี่ยงกฎหมายเพื่อต้องการลดต้นทุน  
ไม่ว่าการจ้างแรงงานคนเรือในอัตราที่ถูกลงโดยที่ไม่มีใบส�าคัญรับรองว่าเป็น 

* นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ)
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ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญส�าหรับการเดินเรือ หรือขาดการบ�ารุงดูแลรักษาเรือที่ 
เหมาะสมกับขนาดตันเรือ ประเภทการใช้งาน และอายุของเรือ เป็นต้น ท�าให้
องค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายพยายามปรับเปล่ียนและพัฒนากฎเกณฑ์
ระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันหรืออุดช่องว่างมิให้เกิดอุบัติการณ์
ทางทะเลอันเนื่องมาจากสาเหตุซ�้าเดิมอีก

ในทางจารตีประเพณีระหว่างประเทศ เรอืทกุล�าจะต้องมีสญัชาติเหมอืน
บุคคลธรรมดา โดยผ่านกระบวนการจดทะเบียนเรือ ซึ่งได้รับรองหลักการนี ้
ไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (The United 
Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS) ซึง่ถอืว่า
เป็นกฎหมายแม่บทของเรื่อง Port State Control ในมาตรา 91 (1) บัญญัติ
ให้รัฐทุกรัฐก�าหนดเงื่อนไขในการให้สัญชาติของตนแก่เรือ การจดทะเบียนเรือ
ในอาณาเขตของตน และการใช้สิทธิชักธงของตน เรือย่อมมีสัญชาติของรัฐซึ่ง
เรอืนัน้มสิีทธิชกัธง โดยทีจ่ะต้องมคีวามเกีย่วโยงอนัแท้จรงิระหว่างรฐัและเรอืนัน้  
กล่าวคอื รฐันัน้มอี�านาจเพยีงแต่ผูเ้ดียวในการให้ความคุ้มครองทางการทูต การ
ปกครอง กิจกรรมของเรือและบุคคลบนเรือ และสามารถบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเหนือเรือล�านั้นได้ นั่นหมายความว่ารัฐน้ันจะมีความรับผิดชอบ
ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามต่อเรือเหล่านั้น ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรือ 
ล�าอื่นหรือรัฐอื่น1 นอกจากนี้แล้วตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ละ 
ประเทศมอี�านาจอธปิไตยอย่างเตม็ทีภ่ายในเขตประเทศของตนและทะเลอาณาเขต
ตามหลักเขตอ�านาจรัฐเหนือดินแดน ประกอบกับการที่เรือนั้นมีอิสระตามหลัก
เสรีภาพในการเดินเรือ (freedom of navigation) รัฐเจ้าของธงมีอ�านาจ 
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีเขตอ�านาจเหนือเรือของตนที่
เรียกว่า เขตอ�านาจของรัฐเจ้าของธง (Flag State Jurisdiction) ไม่ว่าเรือนั้น
จะแล่นไปอยู่ที่ใดในโลก

1 อภิญญา เลื่อนฉวี, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์
วิญญูชน, 2554), น. 84–85.
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แต่อย่างไรก็ตาม หลักเขตอ�านาจของรัฐเจ้าของธง (Flag State  
Jurisdiction) กม็ข้ีอยกเว้น กล่าวคอื ตามอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมาย 
ทะเล ค.ศ. 1982 ยังมีการแบ่งอาณาเขตทางทะเล (Maritime zones) โดยแบ่ง
เป็นน่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และ
ทะเลหลวง โดยที่รัฐเจ้าของชายฝั่ง (Coastal State) มีอ�านาจในการควบคุม
กิจกรรมใดๆ ของเรือต่างประเทศในเขตน่านน�้าอธิปไตยของรัฐตน ที่เรียกว่า 
หลักเขตอ�านาจของรัฐชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) ภายใต้หลัก 
ดังกล่าวรัฐเจ้าของชายฝั่งมีเขตอ�านาจขยายออกไปในทะเลอาณาเขตและเขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะ นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นอีกหลักหนึ่งคือ เขตอ�านาจของรัฐ
เจ้าของเมืองท่า (Port State Jurisdiction) ดังนี้ Port State Control จึงเป็น
เรื่องของรัฐเมืองท่ามีอ�านาจเหนือเรือที่อยู่ในเขตท่าเรือของตน2

การควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของรัฐ จึงมีขึ้นเนื่องจากการเดิน
ทางของเรือระหว่างประเทศแต่ละครั้งใช้เวลานานหลายเดือน แม้ว่าได้รับ 
การตรวจเรือโดยรฐัเจ้าของธงท่ีต้นทางจะถกูต้องเรยีบร้อยดแีล้ว แต่ในระหว่าง
การเดนิทางของเรอื รฐัเจ้าของธงไม่อาจตรวจสอบเรือของตนได้อกีว่าจะมคีวาม
บกพร่องหรือยังคงถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่หรือไม่ และนอกจากนี้  
จากการที่เรือเดินทะเลมีเสรีภาพในการเดินเรือ เมื่อเรือเข้าไปอยู่ในอาณาเขต
ของรัฐชายฝั่งหรือรัฐเมืองท่าแล้ว รัฐเจ้าของธงไม่อาจเข้าไปตรวจสอบหรือ
ควบคุมเรือของตนได้ ดังนั้น รัฐชายฝั่งหรือรัฐเมืองท่ามีอ�านาจขึ้นไปตรวจเรือ
ที่ชักธงของรัฐอ่ืนแทนที่การตรวจเรือหรือการควบคุมเรือโดยรัฐเจ้าของธง  
เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเรอืเหล่านัน้ยงัคงอยูภ่ายในเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่�าหนดไว้
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

เพราะฉะนัน้ ในฐานะของรัฐเจ้าของธงจงึรวมถงึการมหีน้าทีห่ลกัในการ
ควบคุมดูแลเรือที่ชักธงของตนให้ไม่มีข้อบกพร่อง (defective) หรือไม่ให้เป็น

2 Z. Oya Özçayır., Port State Control, 2nd ed., (London: Informa Legal  
Publishing, 2004), p. 65.
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เรอืต�า่กว่ามาตรฐาน (substandard ships) ตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ฉะนั้น เรื่อง Port State Control จึงเป็นเพียงกลไกหรือวิธี
การเสริม (supplementary) ของ Flag State Control ในการใช้อ�านาจของ
รัฐเจ้าของธงในการใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามรัฐเมืองท่า
ควรใช้อ�านาจควบคมุทีไ่ม่เกนิมาตรการทีร่ฐัเจ้าของธงควรจะได้ใช้แก่เรือล�านัน้ 
และเสมือนหนึ่งว่าเรือล�านั้นเป็นเรือของรัฐเมืองท่าเอง มาตรการที่ใช้เช่นว่านี้ 
คือมาตรการตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซ่ึงอาจกล่าวได้
ว่าถ้าหากรฐัเจ้าของธงท�าหน้าทีข่องตนได้อย่างสมบรูณ์แล้ว หลกัการของเรือ่ง 
Port State Control ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

เรื่องการควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของรัฐได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากในหลายๆ ประเทศที่อยู่ประชิดติดกับทะเลรวมทั้งประเทศอังกฤษ 
และในฐานะท่ีประเทศอังกฤษเป็นประเทศมหาอ�านาจทางทะเลประเทศหนึ่ง 
จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่ากฎหมายภายในของประเทศอังกฤษในเร่ืองน้ี
มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ซึ่งแบ่งได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความท่ัวไปเกีย่วกบัการควบคุมเรอืต่างประเทศในเมอืงท่าของประเทศ
อังกฤษ

2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของประเทศ
อังกฤษ

3. องค์กรที่ใช้อ�านาจควบคุมเรือต่างประเทศ

4. การตรวจเรือของเจ้าพนักงาน (inspections)

5. มาตรการแก้ไขความบกพร่องและการหน่วงเหน่ียวเรือ (rectification 
and detention)

6. มาตรการส�าหรับการฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงาน (offences)

7. การปฏิเสธการเข้าประเทศ (refusal of access)

8. กระบวนการในการอุทธรณ์ค�าสั่ง (appeal procedures)

9. ค่าใช้จ่าย (costs)
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1. ความท่ัวไปเกี่ยวกับการควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่า
ของประเทศอังกฤษ

ประวัติความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของเรื่องการควบคุมเรือต่าง
ประเทศขององักฤษมมีานานตัง้แต่สมยัทีย่งัม ีThe Merchant Shipping Act 
1876 โดยเป็นหลักการตรวจเรือของอังกฤษไม่ว่าจะอยู่ท่าเรือใดในสหราช
อาณาจักร (the United Kingdom) ถ้าพบว่าเรอืขององักฤษนัน้มคีวามบกพร่อง
ไม่ว่าตัวเรือ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ หรือเป็นการบรรทุกสินค้าเกินขนาดหรือ 
ไม่เหมาะสมกบัการเดนิทะเล โดยพจิารณาจากลกัษณะของการใช้งานของเรือนัน้ 
แล้วมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย3

2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของ
ประเทศอังกฤษ

ในแถบประเทศสหภาพยุโรปได้มี Directive 2009/16/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port 
State control ได้ออกมาเพือ่เป็นกรอบหรอืแนวทางการปฏบิตัสิ�าหรบัประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรปในการใช้น่านน�้าของประเทศสมาชิกร่วมกัน โดยท่ี
ประเทศสมาชิกใดๆ สามารถสมัครใจเข้าร่วมผูกพันตามบันทึกความเข้าใจ 
กรุงปารีสได้ด้วย ในขณะเดียวกัน ระบบของบันทึกความเข้าใจกรุงปารีสยังคง
เป็นไปเช่นเดิม กล่าวคือ การมีเป้าหมายท่ีจะก�าจัดการด�าเนินการของเรือที ่
ต�า่กว่ามาตรฐาน โดยผ่านระบบของการปฏบิตัทิีส่อดคล้องเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
ของการควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของรัฐสมาชิกในภูมิภาคเดียวกัน 
คือ การตรวจเรือนั้นมีเป้าหมายที่ต้องการท�าให้มั่นใจได้ว่าเรือทุกล�าได้ปฏิบัติ

3 Ibid, pp. 221–222.
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ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย4 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
และคนเรอืมสีภาพการด�ารงชีวติและการท�างานท่ีเหมาะสม ซึง่ภายใต้ Directive  
ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปต้องน�าบทบญัญตัขิอง Directive ไปบญัญตัเิป็น
กฎหมายภายใน ดังนัน้ Directive จงึมอีทิธพิลอย่างมากในบนัทกึความเข้าใจ
กรงุปารสีทีจ่ะออกแนวปฏบิตัใิห้สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนักบั Directive 
ส�าหรบัประเทศองักฤษได้สมคัรใจเข้าเป็นประเทศสมาชกิของบนัทกึความเข้าใจ
กรุงปารีสในปี ค.ศ. 1982 อีกทั้งในปัจจุบันประเทศอังกฤษมีกฎเกณฑ์ภายใน
ประเทศ ฉบับล่าสุดคือ The Merchant Shipping (Port State Control) 
Regulation 2011 (S.I. 2011 No. 2601) มผีลใช้บงัคบัเม่ือวันที ่24 พฤศจกิายน 
ค.ศ. 2011 โดยที่กฎข้อบังคับของประเทศอังกฤษจะน�า Directive 2009/16/
EC ในเรื่องต่างๆ มาใช้ ได้แก่ ด้านเกี่ยวกับการบังคับใช้ ด้านการขนส่งโดย
การใช้ท่าเรอืของสหภาพยโุรป และการเดนิเรอืในน่านน�า้ภายใต้เขตอ�านาจของ
รัฐสมาชิก ให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศส�าหรับความปลอดภัยของ
เรือ การป้องกันมลพิษ และสภาพการด�ารงชีวิตและการท�างานบนเรือ5

The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 
ได้อ้างอิงการใช้อ�านาจตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ6 กฎหมายนี้

4 ความปลอดภัย ในท่ีน้ีแปลความจากภาษาอังกฤษค�าว่า safety ซึ่งหมายความรวม
ทัง้หมดถงึความปลอดภัยและสขุภาพของบคุคล ความปลอดภยัของเรอืเดนิทะเล และในด้านของ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล, Svein Kristiansen, Maritime Transportation Safety Management 
and Risk Analysis, (Great Britain : Elsevier Butterworth–Heinemann, 2005), p. 53.

5 Z. Oya Özçayır., supra note 2, p. 122, 223, ตามหนังสือดังกล่าวยังคงอ้างอิงตาม 
The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 1995 (S.I. 1995 No. 3128)  
ซึ่งได้ออกมาให้สอดคล้องตาม Directive 1995/21/EC.

6 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 2  
“Conventions” means–

(a)  the International Convention on Load Lines, 1966 (LL 66);
(b)  the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 

(SOLAS 74);
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มีเน้ือหาโดยท่ัวไป ได้แก่ กฎข้อบังคับนี้ใช้กับเรือที่ไม่ใช่เรือสัญชาติอังกฤษ 
โดยมุ่งเน้นไปที่เรือต่างชาติที่แวะเข้ามาจอดหรือท้ิงสมอในท่าเรือแห่งสหราช
อาณาจักรและสถานีนอกชายฝั่ง (offshore installations) และข้อยกเว้นที่ 
ไม่น�ากฎข้อบังคับนี้ใช้กับเรือบางประเภท เช่น เรือประมง เรือรบ เรือของกอง
ทัพเรือ เรือไม้ที่ต่อสร้างตามแบบโบราณ เรือส�าราญที่ไม่ได้ใช้ในทางการค้า 
เรือของรัฐบาลที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น และกล่าวถึง
เจ้าพนักงานท่ีมีอ�านาจตรวจเรือ หลักการของการตรวจเรือของเจ้าพนักงาน 
ได้แก่ การตรวจเรอืในเบือ้งต้น เป็นการตรวจเอกสารตามทีก่�าหนดในอนสุญัญา
ระหว่างประเทศ การตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียดเมื่อมีเหตุชัดแจ้งว่ามีเหตุผล
ที่ไม่สอดคล้องถูกต้องตามอนุสัญญาหรือตามประเภทของเรือ การตรวจขยาย
ผลส�าหรับเรือบางประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ การหน่วงเหนี่ยวเรือ และ 
การปฏิเสธไม่ให้เรือเข้ามาในประเทศ ผลของการไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งหรือการ
ฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจเรือ เป็นต้น

(c)  the International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973, and the 1978 Protocol relating thereto (MARPOL 73/78);

(d)  the International Convention on Standards of Training, Certifica-
tion and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 78/95);

(e)  the Convention on the International Regulations for Preventing 
Collisions at Sea, 1972 (COLREG 72);

(f)  the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 
1969 (ITC 69);

(g)  the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 
(ILO No 147); and

(h)  the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 
Damage, 1992 (CLC 92);
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3. องค์กรที่ใช้อ�านาจควบคุมเรือต่างประเทศ 

ประเทศอังกฤษมีหน่วยงานพิเศษหรือองค์กรทางพาณิชยนาวีที่ชื่อว่า 
The Maritime and Coastguard Agency (MCA) จดัตัง้ข้ึนเมือ่ปี ค.ศ. 1998 
เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงคมนาคมของประเทศอังกฤษ องค์กร 
MCA ท�าหน้าที่ทั้งการส�ารวจเรือ (survey) การตรวจเรือ (inspection)  
และออกใบส�าคัญรับรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งเรือที่มีสัญชาติอังกฤษและเรือ 
ต่างประเทศเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ผูท้ีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการตรวจเรอืตามเรือ่งของ Port State Control 
คือ Port State Control Officers (PSCOs) นั้น The Merchant Shipping 
(Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 8 ก�าหนดไว้ว่าการตรวจเรือ 
ภายใต้กฎข้อบงัคบันี ้จะต้องด�าเนนิการโดยผูท้ีม่คีณุสมบติัตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
ไว้ในภาคผนวกที่ 11 แห่ง Directive 2009/16/EC ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความรู ้
ทางทฤษฎีและประสบการณ์ทางปฏบิตัเิกีย่วกบัเรอืและการด�าเนนิงานของเรอื 
และต้องเป็นผู้ที่มีความช�านาญในการบังคับใช้บทบัญญัติของอนุสัญญาและ
มาตรการของ Port State Control ทีเ่กีย่วข้อง โดยมเีอกสารเกีย่วกบัโปรแกรม
การฝกึปฏบิตัเิพือ่รบัรองความรูแ้ละความช�านาญเหล่านี ้ผูต้รวจเรอือย่างน้อย
จะต้องมคุีณสมบตัจิากสถาบนัการเดนิเรอืหรอืสถาบนัทางทะเลและมีประสบการณ์ 
การเดินเรือในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีใบรับรองของเรือมาอย่างน้อย 5 ปี 
หรอืผ่านการทดสอบทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยองค์กรทีม่อี�านาจหน้าที ่ในฐานะที่
เป็นสถาปนกิทางเรอื (naval architect) วิศวกรเครือ่งกลหรอืวศิวกรทีเ่กีย่วข้อง
ทางทะเลและท�างานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือเป็นผู้ที่ได้รับ
ปรญิญาทีเ่กีย่วข้องกับสาขานีห้รือเทยีบเท่าและได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสม 
เก่ียวกับการเป็นผู้ตรวจเรือเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้แล้วผู้ตรวจเรือจะ
ต้องผ่านการท�างานมาอย่างน้อย 1 ปีในฐานะทีเ่ป็นผูต้รวจเรอืของ Flag State 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการส�ารวจเรอืและใบส�าคญัรบัรองตามอนสุญัญาระหว่างประเทศ
หรือเป็นผู้ที่มีความช�านาญระดับที่เทียบเท่าโดยผ่านการฝึกฝนมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปีในฐานะทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วข้องกบัการตรวจเรอืตามกฎเกณฑ์ของ 
Port State Control เป็นต้น 
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ข้อ 8 ก�าหนดต่อไปว่า ถ้ารฐัมนตรี (the Secretary of State) ไม่สามารถ
จดัหาผูต้รวจเรอืทีเ่ป็นผูช้�านาญการตามทีก่�าหนดไว้ได้ เจ้าพนกังานผูต้รวจเรอื
อาจเป็นผู้ช่วยที่เป็นผู้ที่ช�านาญการตามที่ก�าหนดไว้นั้นก็ได้ และที่ส�าคัญ 
เจ้าพนกังานผูต้รวจเรอืและผูท้ีเ่ป็นผูช่้วยของเจ้าพนกังานนัน้ไม่ควรมผีลประโยชน์
ทางการพาณิชย์ ไม่ว่าในท่าเรือที่ตนท�าการตรวจเรือ หรือในเรือที่ได้รับ 
การตรวจหรือเป็นเจ้าพนกังานทีไ่ด้รบัการจ้างหรอืกระท�าการในนามขององค์กร
ท่ีมิใช่หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้ออกใบส�าคัญรับรอง หรือที่ท�าการส�ารวจเรือ
ตามที่จ�าเป็นส�าหรับการออกใบส�าคัญรับรองเหล่านั้นให้แก่เรือ

4. การตรวจเรือของเจ้าพนักงาน (inspections) 

ขั้นตอนการขึ้นตรวจเรือของเจ้าพนักงานตามเรื่องของ Port State 
Control ในประเทศอังกฤษ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจเรือเบื้องต้น 
(initial inspections) การตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียด (more detailed  
inspections) และการตรวจขยายผล (expanded inspections) แต่ก่อนที่จะ
ขึ้นตรวจเรือได้นั้น หาใช่ว่าเรือต่างชาติทุกล�าที่แวะเข้ามาจอดหรือทิ้งสมอ 
ในท่าเรือแห่งสหราชอาณาจักรและสถานีนอกชายฝั่งจะได้รับการตรวจเรือ 
เสมอไปไม่ หลักเกณฑ์การเลือกตรวจเรือของเจ้าพนักงานเป็นไปตาม  
Directive 2009/16/EC Article 5, 12 และ Annex I กล่าวโดยสรุปคือ  
การเลอืกตรวจเรอืเป็นไปตาม Ship Risk Profile ซ่ึงจะเป็นปัจจยัในการก�าหนด
ขอบเขต ความถี่ของการตรวจ และการจัดล�าดับในการตรวจเรือและการเลือก
ตรวจเรือ ซึ่งเรือแต่ละล�าจะมีข้อมูลและประวัติอยู่ในระบบ โดย Ship Risk 
Profile มีอยู่ 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก ปัจจัยโดยทั่วไป ได้แก่ ประเภทของเรือ  
โดยเฉพาะเรือบรรทุกคนโดยสารเรือบรรทุกน�้ามัน สารเคมี แก๊ส และสินค้า 
เทกองจะถูกพิจารณาว่าเป็นเรือที่มีความเสี่ยงสูงกว่า, อายุของเรือเกิน 12 ปี
ขึน้ไปจะถกูพจิารณาว่าเป็นเรอืทีม่คีวามเสีย่งสงูกว่า, เรอืท่ีชักธงของรฐัเจ้าของ
ธงที่มีอัตราการถูกหน่วงเหนี่ยวเรือบ่อยครั้งภายในสหภาพยุโรปและประเทศ
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ในภูมิภาคของสมาชิกบันทึกความเข้าใจกรุงปารีสจะถูกพิจารณาว่าเป็นเรือ 
ทีม่คีวามเสีย่งสงูกว่า เรอืทีไ่ด้รบัใบส�าคญัรบัรองจากองค์กรท่ีได้รบัการยอมรบั 
(Recognized organizations) ท่ีมปีระวัตกิารปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัทีต่�า่เมือ่มี
อตัราการถูกหน่วงเหนีย่วเรอืบ่อยคร้ังภายในสหภาพยโุรปและประเทศในภูมิภาค
ของสมาชกิบนัทกึความเข้าใจกรงุปารสีจะถกูพจิารณาว่าเป็นเรอืทีม่คีวามเสีย่ง
สูงกว่า และบริษัทของเรือที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่ต�่าโดยก�าหนดจาก
ความบกพร่องของเรอืและอตัราการถกูหน่วงเหนีย่วเรอืบ่อยครัง้ซึง่เป็นเรอืของ

บริษัทนั้นๆ ภายในสหภาพยุโรปและในประเทศภูมิภาคของสมาชิก
บนัทกึความเข้าใจกรงุปารสีจะถกูพจิารณาว่าเป็นเรอืทีม่คีวามเสีย่งสงูกว่า และ
ปัจจัยที่สอง ปัจจัยจากประวัติของเรือว่าได้รับการถูกหน่วงเหนี่ยวบ่อยคร้ัง 
และระยะเวลาห่างกนัเพยีงใด โดยทีก่ารก�าหนดปัจจัยความเส่ียงนีจ้ะให้น�า้หนกั
จากความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และภาพรวม
ของความเสี่ยงของเรือเพื่อที่จะก�าหนดว่าเรือล�านั้นๆ จะจัดอยู่ใน Ship Risk 
Profile ประเภท ความเสี่ยงสูง (high risk) ความเสี่ยงปานกลาง (standard 
risk) หรือความเสี่ยงต�่า (low risk) ซึ่ง Ship Risk Profile แต่ละประเภทจะ
ถูกก�าหนดความถีห่รอืระยะเวลาในการได้รบัการตรวจของเรือแต่ละล�าแตกต่าง
กันไป นอกจากนี้แล้วหากมีกรณีที่มีปัจจัยส�าคัญกว่า (overriding factors)7

หรือมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected factors)8 เกิดข้ึน ซ่ึงไม่ต้อง

7 Directive 2009/16/EC Annex I ข้อ 2A. Overriding factors เรือต่อไปนี้ ซึ่งน�า
กรณีที่มีปัจจัยส�าคัญ กว่ามาใช้ ต้องถูกตรวจเรือโดยไม่ต้องค�านึงถึงระยะเวลาที่ได้รับการตรวจ 
ครั้งก่อนนี้ เช่น เรือที่ถูกระงับหรือถูกถอนออกจากสมาคมจัดชั้นเรือส�าหรับเหตุผลเพ่ือความ
ปลอดภยัตัง้แต่การตรวจครัง้ก่อนโดยประเทศในสหภาพยโุรปหรอืประเทศสมาชกิของบันทกึความ
เข้าใจกรุงปารีส หรือเรือที่ได้รับการรายงานหรือได้รับแจ้งมาโดยประเทศสมาชิกอื่น หรือเรือท่ี 
ไม่สามารถระบุตัวได้ในฐานข้อมูลการตรวจเรือ หรือเรือซึ่งเก่ียวข้องกับการโดนกัน เรือเกยต้ืน  
ในระหว่างการเดินทางมาสู่ท่าเรือ หรือเรือที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับการปล่อย
ทิ้งหรือการรั่วไหลของสารอันตราย เป็นต้น

8 Directive 2009/16/EC Annex I ข้อ 2B. Unexpected factors เรือดังต่อไปนี้ซึ่ง
น�ากรณีที่มีปัจจัยที่ไม่คาดคิดมาก่อนมาใช้ อาจท�าการตรวจเรือโดยไม่ต้องค�านึงถึงระยะเวลาที่ได้
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พิจารณาระยะเวลาในการตรวจเรือครั้งก่อนหน้านี้ เจ้าพนักงานสามารถตรวจ
เรือล�าดังกล่าวได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนิน
การตรวจสอบเพิ่มเติมบนพื้นฐานของปัจจัยที่ไม่คาดคิดมาก่อน โดยให้ตัดสิน
ในระดบัอย่างมอือาชพีของผูต้รวจสอบ (the professional judgement of the 
inspector)

เมือ่พจิารณาจากปัจจัยข้างต้นนี้แล้ว ขัน้ตอนตอ่มาเจ้าพนักงานผู้ตรวจ
เรือต้องเลือกแผนการตรวจเรือ (Selection scheme) โดยเรือจะถูกจัดกลุ่ม 
แบ่งเป็น Priority I และ Priority II ซึ่งกลุ่ม Priority I จะต้องด�าเนินการ
ตรวจขยายผล (expanded inspections) แก่เรือใดๆ ที่มีประวัติความเสี่ยงสูง 
(high risk profile) ทีไ่ม่ได้รับการตรวจเรอืภายในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา  
และกรณีเรือบรรทุกคนโดยสาร เรือบรรทุกน�้ามัน สารเคมี แก๊ส และสินค้า 
เทกองที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีขึ้นไปด้วยประวัติความเสี่ยงปานกลาง (standard 
risk profile) ที่ไม่ได้รับการตรวจเรือภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา  
ส่วนการตรวจเรือเบื้องต้น (initial inspections) และการตรวจเพิ่มเติมใน 
รายละเอยีด (more detailed inspections) จะด�าเนินการตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสม 
แก่เรืออื่นๆ นอกเหนือจากเรือตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนนี้ และในกรณีที่มีปัจจัย
ส�าคัญกว่า หากเป็นเรือใดๆ ที่มีประวัติความเสี่ยงสูง และเป็นเรือบรรทุกคน
โดยสารเรือบรรทุกน�า้มนั สารเคม ีแก๊ส และสนิค้าเทกองทีม่ีอายุเกินกวา่ 12 ปี

รับการตรวจคร้ังก่อนนี้ ค�าสั่งให้ด�าเนินการตรวจเพิ่มเติมเช่นว่าน้ีให้เป็นไปตามดุลยพินิจอย่าง 
ผู้เชีย่วชาญทีม่คีวามสามารถทีไ่ด้รบัมอบหมายนัน้ เช่น เรอืทีถ่อืใบส�าคญัรบัรองทีอ่อกโดยองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับก่อนหน้าน้ี ซ่ึงการยอมรับน้ันได้ถูกถอดถอนต้ังแต่การตรวจเรือครั้งก่อนโดย
ประเทศในสหภาพยโุรปหรือประเทศสมาชกิของบนัทกึความเข้าใจกรงุปารสี หรือเรอืทีถู่กรายงาน
โดยพนกังานน�าร่องหรือเจ้าพนกังานท่าเรอืหรอืองค์กรใดๆ ว่าพบความผดิปกตซิึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อการเดินเรือที่ปลอดภัยหรือส่อการคุกคามว่าจะเกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม หรือเรือที่ถูก
หน่วงเหนีย่วมาเป็นเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว หรือเรือท่ีได้รับการรายงานเกีย่วกบัความบกพร่อง
อย่างชัดเจน เว้นแต่ เรือซ่ึงมีความบกพร่องท่ีต้องท�าการแก้ไขภายใน 14 วันหลังจากที่ได้ออก 
เดินทาง และเรอืซึง่มคีวามบกพร่องท่ีต้องท�าการแก้ไขก่อนออกเดินทาง หรอืเรอืทีไ่ด้รบัการรายงาน
ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ขนส่งสารมีพิษหรือสินค้าอันตราย เป็นต้น
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ขึ้นไป เจ้าพนักงานจะต้องด�าเนินการตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียดหรือตรวจ
ขยายผล ตามการตัดสินในระดับอย่างมืออาชีพของผู้ตรวจสอบ ส่วนเรืออื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากนี้ให้ด�าเนินการตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียด ในกลุ่ม Priority 
II การตรวจขยายผลจะด�าเนินการเม่ือ เรือใดๆ ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงซึ่ง 
ไม่ได้รับการตรวจในระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา หรือเรือบรรทุกคนโดยสาร 
เรือบรรทุกน�้ามัน สารเคมี แก๊ส และสินค้าเทกองที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีขึ้นไป
ด้วยประวัติความเสี่ยงปานกลางที่ไม่ได้รับการตรวจเรือในระยะเวลา 10 เดือน
ที่ผ่านมา หรือเรือเช่นว่านี้ที่มีประวัติความเสี่ยงต�่า (low risk profile) ที่ไม่ได้
รับการตรวจเรือในระยะเวลา 24 เดือนที่ผ่านมา ส่วนการตรวจเบื้องต้นหรือ 
การตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียด จะด�าเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมแก่เรือ
อื่นๆ นอกเหนือจากเรือตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนนี้ และในกรณีเรือที่มีปัจจัยที ่
ไม่คาดคิดมาก่อน เจ้าพนักงานจะต้องด�าเนินการตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียด
หรือตรวจขยายผล ตามการตัดสินในระดับอย่างมืออาชีพของผู้ตรวจสอบ  
แก่เรือใดๆ ทีม่ปีระวัติความเส่ียงสูง หรอืเป็นเรอืบรรทกุคนโดยสาร เรือบรรทกุ
น�า้มัน สารเคมี แก๊ส และสินค้าเทกองท่ีมอีายเุกนิกว่า 12 ปีขึน้ไป ส่วนเรืออ่ืนๆ 
ที่นอกเหนือจากนี้ให้ด�าเนินการตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียด

การตรวจเรือโดยทั่วไปมีหลักการส�าคัญวา่ การจะน�าอนุสัญญาระหวา่ง
ประเทศมาใช้ในการตรวจเรือ ต้องเป็นการใช้ตามมาตรฐานท่ีอนุสัญญาฉบับ
นัน้ๆ ก�าหนดไว้ ซึง่ต้องกระท�าเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ทีจ่ะให้ม่ันใจได้ว่าเรือล�าน้ันไม่มี
ความบกพร่องหรือต�่ากว่ามาตรฐานในสาระส�าคัญ อันอาจเป็นอันตรายอย่าง
ชัดแจ้งใดๆ ต่อความปลอดภัย สุขภาพหรือสภาพแวดล้อม และต้องพยายาม
หลกีเลีย่งมิให้เรอืนัน้ได้รบัความเดอืดร้อนจากความล่าช้าหรอืการหน่วงเหนีย่ว
เรือที่มิชอบ

การตรวจเรือตาม The Merchant Shipping (Port State Control) 
Regulation 2011 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การตรวจเรือเบื้องต้น การตรวจ 
เพิ่มเติมในรายละเอียด และการตรวจขยายผล
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(1) การตรวจเรือเบื้องต้น (initial inspections) ค�านิยามกฎข้อ 29 
ประกอบกับ Directive 2009/16/EC มาตรา 1310 เป็นมาตรการขั้นต�่าที ่
เจ้าพนกังานต้องใช้ในการขึน้ตรวจเรอืต่างประเทศ กล่าวคือ ก่อนทีเ่จ้าพนกังาน
จะขึน้ไปบนเรอื เจ้าพนกังานจะตรวจสภาพภายนอกของเรอืและดเูครือ่งหมาย
เรอื เมือ่ข้ึนไปบนเรือแล้วอย่างน้อยจะต้องตรวจเชค็ใบส�าคญัรบัรองและเอกสาร
ประจ�าเรือว่าถูกต้องตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดให้ต้องมีไว้ประจ�าเรือ
หรอืไม่ (โดยมรีายการอยูใ่นภาคผนวกที ่4 แห่ง Directive 2009/16/EC) และ
ตรวจดูสภาพโดยทั่วๆ ไปบนเรือทั้งห้องเครื่องยนต์ อุปกรณ์เรือ รวมท้ัง 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกของคนเรือและสุขอนามัยบนเรือ เป็นต้น ตามความ
เหมาะสมจนกว่าจะเป็นที่พอใจ (satisfies himself) นอกจากนี้ถ้ามีความ
บกพร่องทีช่ดัแจ้งท่ีถูกตรวจพบในระหว่างการตรวจเรอืครัง้ก่อนโดยรฐัสมาชกิ

9 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ค�านิยามข้อ 2 : 
“initial inspection” means a visit on board a ship by an inspector in order to check 
compliance with the relevant Conventions including at least the checks set out in 
Article 13.1 of the Directive;

10 Directive 2009/16/EC Article 13 : Initial and more detailed inspections 
Member 

States shall ensure that ships which are selected for inspection in accordance 
with Article 12 are subject to an initial inspection or a more detailed inspection as 
follows:

1. On each initial inspection of a ship, the competent authority shall ensure 
that the inspector, as a minimum:

(a)  checks the certificates and documents listed in Annex IV required 
to be kept on board in accordance with Community maritime legislation and Con-
ventions relating to safety and security;

(b)  verifies, where appropriate, whether outstanding deficiencies found 
during the previous inspection carried out by a Member State or by a State signato-
ry to the Paris MOU have been rectified;

(c)  satisfies himself of the overall condition of the ship, including the 
hygiene of the ship, including engine room and accommodation.
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หรือรัฐที่ลงนามในบนัทกึความเข้าใจกรงุปารสี ให้ตรวจสอบว่าได้ท�าการแก้ไข
ให้ถูกต้องแล้วหรือไม่ ตามความเหมาะสม

(2) การตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียด (more detailed inspections)  
ในค�านิยามกฎข้อ 211 หมายความถึงการตรวจเรือ อุปกรณ์เรือและคนเรือ  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของส่ิงที่ตรวจนั้นต้องกระท�าการตรวจสอบลงลึกใน 
รายละเอียด ครอบคลุมถึงโครงสร้างของเรือ อุปกรณ์เรือ คนประจ�าเรือ สภาพ
ท่ีอยู่อาศัยและการท�างาน ว่ามีความถูกต้องตามมาตรการการด�าเนินการ 
บนเรอืนัน้ ในกรณนีีแ้ม้ว่าจะมเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง แต่กอ็าจมไิด้หมายความ
ว่าจะถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศเสมอไป ตามกฎ 
ข้อที่ 512 หากว่าภายหลังจากการตรวจเรือเบื้องต้นปรากฏแก่เจ้าพนักงานว่า 
มีเหตุชัดแจ้ง (clear grounds) ที่อาจเชื่อได้ว่าสภาพของเรือ หรืออุปกรณ์เรือ 
หรอืคนเรอืไม่เป็นไปตามบทบญัญตัใินสาระส�าคญัของอนสุญัญาระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานจะน�ามาตรการการตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียดมาใช้
กบัการตรวจเหตชัุดแจ้งดงักล่าว ซึง่มตีวัอย่างของเหตชุดัแจ้งอยูใ่นภาคผนวก
ที ่5 ของ Directive 2009/16/EC เช่น มีหลกัฐานจากการทีเ่จ้าพนกังานตรวจ
เรือโดยทั่วไปได้พบเห็นหรือมีการสังเกตว่า ตัวเรือหรือโครงสร้างเรืออยู่ใน
สภาวะท่ีเสือ่มสภาพอย่างร้ายแรง หรอืความช�ารดุบกพร่องทีเ่ป็นอยูน่ัน้อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อโครงสร้างเรือหรือความแข็งแรงของเรือที่กันไม่ให้

11 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ค�านิยามข้อ 2 : 
“more detailed inspection” means an inspection where the ship, its equipment and 
crew as a whole or parts thereof are subjected to an in–depth examination covering 
the ship’s construction, equipment, manning, living and working conditions and 
compliance with onboard operational procedures;

12 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 5 : Initial 
inspections and more detailed inspections 

(3) A more detailed inspection must be carried out when there are clear grounds 
for believing, after an initial inspection, that the condition of a ship or of its equipment 
or crew does not substantially meet the relevant requirements of a Convention.



76  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

น�า้เข้าหรอือากาศเข้า การมหีลกัฐานจากการทีเ่จ้าพนกังานตรวจเรอืโดยทัว่ไป
ได้พบเห็นหรือมีการสังเกตปรากฏว่ามีข้อบกพร่องใดๆ อย่างร้ายแรงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย การป้องกันมลพิษ หรือเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินเรือ 
การมีข้อมูลหรือหลักฐานว่านายเรือหรือลูกเรือไม่คุ้นเคยกับการจัดการบนเรือ
ที่จ�าเป็นอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเรือหรือการป้องกันมลพิษหรือไม่
ได้มีการปฏิบัติตามการจัดการเช่นว่านั้น การมีข้อบ่งชี้ว่าคนเรือที่ท�าหน้าที่
ส�าคญัไม่สามารถตดิต่อส่ือสารระหว่างกนัและกนัหรอืกบับคุคลอืน่ๆ บนเรอืได้ 
การยกเลิกสญัญาณทกุขภยัทีส่่งออกไปโดยผดิพลาด (the emission of false 
distress alerts) ไม่เป็นไปตามกระบวนการยกเลิกที่ถูกต้อง เป็นต้น

(3) การตรวจขยายผล (expanded inspections)13 ตามกฎข้อบังคับนี้
เป็นการตรวจขยายผลของเรอืทีร่ะบไุว้เฉพาะเจาะจง โดยใช้กบัเรอืตามทีก่�าหนด
ไว้ใน Article 14.1 ของ Directive 2009/16/EC14 ได้แก่ เรือที่มีปัจจัยความ

13 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ค�านิยามข้อ 2 : 
“expanded inspection” means an inspection which covers at least the items listed in 
Annex VII to the Directive.

14 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 6:  
Expanded inspection of certain ships; 

(1) This regulation applies to ships in the categories set out in Article 14.1 of 
the Directive.....

Directive 2009/16/EC Article 14 : Expanded inspections 
1. The following categories of ships are eligible to an expanded  

inspection : 
– ships with a high risk profile, 
– passenger ships, oil tankers, gas or chemical tankers or bulk  

carriers, older than 12 years of age, 
– ships with a high risk profile or passenger ships, oil tankers, gas 

or chemical tankers or bulk carriers, older than 12 years of age, in cases of overriding 
or unexpected factors, 

– ships subject to a re–inspection following a refusal of access 
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เส่ียงสูง หรือเรือขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน�้ามัน แก๊ส หรือสารเคมี หรือ 
เรือขนส่งสินค้าเทกอง ที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีขึ้นไป หรือเรือที่ได้กล่าวมาแล้ว
ท้ังหมดน้ีในกรณีที่มีปัจจัยส�าคัญกว่า (overriding factors) หรือมีปัจจัยที่ 
ไม่คาดคดิมาก่อน (unexpected factors) หรอืเรอืทีต้่องตรวจอกีคร้ังหนึง่ตามที ่
ได้รับการปฏิเสธการเข้าประเทศ (refusal of access) มาแล้ว โดยการตรวจ
ขยายผลนัน้อาจรวมถงึการตรวจเพิม่เติมในรายละเอยีดเมือ่ปรากฏเหตุชัดแจ้ง
ทีอ่าจเช่ือได้ว่าสภาพของเรือหรืออุปกรณ์เรือหรือคนเรอื ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ในสาระส�าคัญของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าของเรือหรือนายเรือต้องรับรอง
ว่าได้ให้เวลาท่ีเพยีงพอแก่เจ้าพนกังานส�าหรบัการปฏบิตักิารตรวจขยายผลนัน้ 
และโดยไม่กระทบตอ่มาตรการในการควบคุมที่ก�าหนดไวส้�าหรับวัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัย เรือจะต้องไม่ออกไปเสียจากท่าเรือหรือที่ทิ้งสมอจนกว่า 
จะได้รับการตรวจเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว15

กฎข้อ 7 การตรวจเรือที่ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าเป็น 
การตรวจเรอืเบือ้งต้น การตรวจเรอืเพิม่เตมิในรายละเอยีด หรอืการตรวจขยาย
ผล ให้เจ้าพนักงานท�าหนังสือรายงานรับรองการตรวจเรือและให้มอบส�าเนา 
ชดุหนึง่แก่นายเรอื ตามแบบฟอร์มทีก่�าหนดไว้ และรายงานนีน้ายเรอืต้องเกบ็ไว้ 
ประจ�าเรือเป็นเวลา 2 ปี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเรือได้รับการตรวจเรือมาแล้ว 

order issued in accordance with Article 16.
15 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 6 

(3)  An expanded inspection may include a more detailed inspection 
whenever there are clear grounds for believing that the condition of a ship or of its 
equipment or crew does not substantially meet the relevant requirements of a Convention.

(4)  The ship’s owner or master must ensure that sufficient time is  
available in the operating schedule to allow the expanded inspection to be carried 
out.

(5)  Without prejudice to control measures required for security purposes,  
the ship must not leave the port or anchorage until the inspection is completed.
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5. มาตรการแก้ไขความบกพร่องและการหน่วงเหนี่ยวเรือ  
(rectification and detention)

กฎข้อ 9 (1) เมื่อปรากฏความบกพร่องจากการตรวจเรือเบื้องต้น  
การตรวจเรือเพ่ิมเติมในรายละเอียด หรือการตรวจขยายผล เจ้าของเรือหรือ 
ผู้ที่รับผิดชอบในเรือนั้นต้องเข้ามาท�าให้เป็นที่พอใจของรัฐมนตรี ว่าได้แก้ไข
หรอืจะท�าการแก้ไขความบกพร่องทีต่รวจพบให้ถกูต้องตามทีอ่นสุญัญาระหว่าง
ประเทศก�าหนดไว้

ในพฤติการณ์พิเศษ เมื่อสภาพของเรือโดยทั่วไปนั้นต�่ากว่ามาตรฐาน
อย่างชัดแจ้ง นอกจากการหน่วงเหนีย่วเรือแล้ว เจ้าพนกังานอาจระงบัการตรวจ
เรอืไว้ จนกว่าผูท้ีร่บัผดิชอบได้ด�าเนินการทีจ่�าเป็นเพ่ือให้เป็นท่ีม่ันใจว่าจะท�าการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้16

จากความบกพร่องท่ีตรวจพบน้ัน เจ้าพนักงานมมีาตรการท่ีจะใช้แก่เรอื
โดยแบ่งตามข้อเท็จจริงใน 2 กรณี คือ

(1) ถ้าพบความบกพร่องนัน้เป็นอนัตรายอย่างชดัแจ้งต่อความปลอดภยั 
สุขอนามัย หรือสภาพแวดล้อม เจ้าพนักงานต้องหน่วงเหนี่ยวเรือนั้น หรือให้
หยดุด�าเนนิการใดๆ อันเป็นสาเหตุแห่งความบกพร่อง โดยใช้อ�านาจการหน่วง
เหนี่ยวเรือตามบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว่างประเทศตามที่เหมาะสม หรือ
ออกหนังสอืห้ามมใิห้กระท�าการตามทีก่�าหนดไว้ใน The Merchant Shipping 
Act 1995 มาตรา 262 แล้วแต่กรณ ีหนงัสอืแจ้งการหน่วงเหนีย่วเรอืในพฤตกิารณ์
เช่นนี้อาจรวมถึงค�าสั่งว่าเรือนั้นต้องอยู่ในสถานที่ที่ก�าหนดไว้ หรือต้องเคลื่อน
ย้ายที่ทิ้งสมอเรือหรือจอดเรือในที่ที่ก�าหนดไว้ และตามพฤติการณ์ที่ระบุไว้  

16 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 9 : (8)  
In exceptional circumstances, where the overall condition of a ship is obviously 
substandard, the inspector may, in addition to detaining the ship, suspend the inspection  
of that ship until the responsible parties have taken the steps necessary to ensure that 
it complies with the relevant requirements of the Conventions.
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นายเรืออาจจะเคล่ือนย้ายเรอืจากสถานทีท่ีร่ะบไุด้นัน้เฉพาะเหตผุลเพือ่ความปลอดภัย
หรือการป้องกันมลพิษ ทั้งนี้ มาตรการที่ได้กระท�าลงไปโดยเจ้าพนักงานใน
พฤตกิารณ์นี ้ต้องไม่ยกเลกิไปจนกว่ารฐัมนตรเีหน็ว่าเรอืนัน้สามารถเดนิทางออก
สูท่ะเลหรอืมกีารด�าเนินการท่ีปราศจากความเสีย่งต่อความปลอดภยั และสขุภาพ
อนามัยของคนโดยสารหรือคนประจ�าเรือหรือความเสี่ยงต่อเรือล�าอื่นหรือ
ปราศจากความน่ากลัวว่าจะท�าความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ภายใต้เงื่อนไขที่จ�าเป็น17

(2) ความบกพร่องที่เป็นอันตรายอย่างชัดแจ้งต่อความปลอดภัย  
สุขอนามัยหรือสภาพแวดล้อม ถ้าไม่สามารถท่ีจะท�าการซ่อมแซมแก้ไขได้ 
ที่ท่าเรือที่ท�าการตรวจเรือนั้น เจ้าพนักงานที่ตรวจเรืออาจอนุญาตให้เรือออก
เดนิทางโดยไม่ชกัช้าต่อไปยงัอูซ่่อมเรือทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุกบัท่าเรอืนัน้ ตามทีน่ายเรอื 
ได้เลือกไว้และเจ้าพนักงานเห็นชอบด้วยนั้น ซึ่งเป็นอู่ซ่อมเรือที่เจ้าพนักงาน

17 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 9 : (2) 
Where such deficiencies are clearly hazardous to safety, health or the environment, 
the inspector must detain the ship, or require the stoppage of the operation in the 
course of which the deficiencies have been revealed, using powers of detention in 
Convention enactments as appropriate, or issuing a prohibition notice under section 
262 of the Act, as the case may be.

ข้อ 9 : (3) A detention notice issued in the circumstances described in paragraph 
(2) may:

(i)  include a direction that a ship must remain in a particular place, 
or must move to a particular anchorage or berth; and

(ii) specify circumstances when the master of the ship may move that 
ship from a specified place for reasons of safety or prevention of pollution.

ข้อ 9 : (4) Measures imposed by an inspector in the circumstances described 
in paragraph (2) must not be lifted until the Secretary of State has established that 
the ship can, subject to any necessary conditions, proceed to sea or the operation be 
resumed without risk to the safety and health of passengers or crew, or risk to other 
ships, or without there being an unreasonable threat of harm to the marine environment.
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สามารถตดิตามไปตรวจตดิตามผลได้ (follow–up inspection) ในการนีจ้ะมี
การก�าหนดมาตรการให้เรอืล�าดงักล่าวโดยพนกังานเจ้าหน้าท่ีของรฐัเจ้าของธง
ที่ได้ท�าความตกลงกับเจ้าพนักงานท่ีตรวจเรือ เงื่อนไขเช่นว่านั้นต้องม่ันใจ 
ได้ว่าเรือน้ันสามารถออกเดินทางไปได้โดยไม่มีความเส่ียงอันตรายต่อความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัของผูโ้ดยสาร หรอืคนเรอื หรอืความเสีย่งต่อเรอืล�าอืน่ 
หรือปราศจากการคุกคามว่าจะเกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทางทะเลโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร18

กฎข้อ 9 (9) ก�าหนดไว้ว่าถ้ามีการหน่วงเหนี่ยวเรืออันเป็นผลมาจาก
การตรวจเรอืเบือ้งต้น การตรวจเรอืเพิม่เติมในรายละเอยีดหรอืการตรวจขยาย
ผล รัฐมนตรีต้องท�าหนังสือระบุพฤติการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค�าสั่งหน่วง
เหนี่ยวเรือ และรวมทั้งรายงานการตรวจเรือล�าดังกล่าว แจ้งต่อรัฐเจ้าของธง 
หรือกงสุล หรือผู้แทนทางการทูตท่ีอยู่ใกล้ที่สุดของรัฐเจ้าของธงนั้น แล้วแต่
กรณีที่จะท�าได้

6. มาตรการส�าหรบัการฝ่าฝืนค�าส่ังของเจ้าพนกังาน (offences)

ตามกฎข้อ 23 ได้ก�าหนดเหตุการณ์ท่ีถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนค�าส่ังไว้หลาย
กรณี ที่ส�าคัญ เช่น กรณีตามกฎข้อ 18 (1) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยกล่าวถึง

18 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 18 :  
Power to permit detained ships to proceed to repair yard 

(1)  Where deficiencies referred to in regulation 9 (2) cannot be  
rectified in the port of inspection, an inspector may allow the ship to proceed without 
undue delay to the appropriate repair yard nearest to the port of detention, as chosen 
by the master and authorities concerned, where follow–up action can be taken,  
provided that the conditions determined by the competent authority of the flag  
administration and agreed by the inspector are complied with.

(2)  Such conditions must ensure that the ship can proceed without 
risk to the safety and health of passengers or crew, or risk to other ships, or without 
there being an unreasonable threat of harm to the marine environment.
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พฤติการณ์ตามข้อ 9 (3) ความบกพร่องที่เป็นอันตรายอย่างชัดแจ้งต่อความ
ปลอดภัย สุขอนามัยหรือสภาพแวดล้อม ถ้าไม่สามารถที่จะท�าการซ่อมแซม
แก้ไขได้ที่ท่าเรือที่ท�าการตรวจเรือนั้น เจ้าพนักงานอาจอนุญาตให้เรือเดินทาง
ไปท�าการซ่อมแซมยงัอูซ่่อมเรอือีกแห่งหนึง่ทีใ่กล้เคยีงท่ีสดุภายใต้เงือ่นไขบาง
ประการ แต่เรอืล�านัน้ไม่เดนิทางไปยังอูเ่รือทีก่�าหนดไว้ หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ เป็นต้น เมื่อประกอบกับมาตรการตามบันทึกความ
เข้าใจกรุงปารีส เจ้าพนักงานในรัฐเมืองท่านั้นจะต้องรีบแจ้งเตือนไปยังรัฐ 
สมาชกิอ่ืนๆ และเรอืล�าดงักล่าวจะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าไปในท่าเรืออืน่ใดของ
รฐัสมาชกิ จนกว่าเจ้าของเรอืนัน้จะได้แสดงหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจแก่เมืองท่า
ทีไ่ด้ออกค�าสัง่นัน้ว่าจะท�าการแก้ไขให้ถกูต้องตรงตามท่ีก�าหนดไว้ในอนุสญัญา
ระหว่างประเทศน้ันๆ และนอกจากนีเ้จ้าของเรอืและนายเรือน้ันต่างคนต่างต้อง
รับผิดทางอาญา ต้องระวางโทษปรับ หรือโทษจ�าคุก หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตาม
โทษสูงสุดไม่เกินที่กฎหมายก�าหนดไว้

นอกจากนี้ตามกฎข้อ 3 (5) ให้น�าบทบัญญัติตามมาตรา 28419 ของ 

19 The Merchant Shipping Act 1995 มาตรา 284 : Enforcing detention of ship. 
(2) If a ship as respects which notice of detention has been served on 

the master proceeds to sea, otherwise than in accordance with such a notice, before 
it is released by a competent authority, the master of the ship shall be guilty of an 
offence.

(2A) If a ship as respects which notice of detention has been served 
on the master fails to comply with a direction given under subsection (1A)(a) above, 
the master of the ship shall be guilty of an offence.

(2B) A person guilty of an offence under subsection (2) or (2A) above 
shall be liable

(a)  on summary conviction, to a fine not exceeding £50,000;
(b)  on conviction on indictment, to a fine.
(3) The owner of a ship, and any person who sends to sea a ship, as 

respects which an offence is committed under subsection (2) or (2A) above shall, if 
party or privy to the offence, also be guilty of an offence under that subsection and 
liable accordingly.
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The Merchant Shipping Act 1995 เกีย่วกบัการบงัคบัตามการหน่วงเหนีย่ว
เรือ (Enforcing detention of ship) มาใช้ในกรณีที่เรือซึ่งได้รับค�าสั่งหน่วง
เหน่ียวเรือ ถ้าเรือทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของนายเรอืน้ันได้ออกเดนิเรอืไปก่อน
ท่ีจะได้รับค�าสั่งปล่อยเรือ นอกจากเป็นการปฏิบัติตามค�าสั่งเช่นว่านั้นจาก 
เจ้าพนักงานที่มีอ�านาจ หรือหากว่าเรือนั้นไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนด นายเรอืดงักล่าวต้องรับผดิทางอาญา ต้องโทษปรบัสงูสดุไม่เกนิ £50,000 
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือบุคคลใดก็ตามที่น�าเรือเดินทางออกสู่ทะเล หรือเป็น 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระท�าความผิดตามบทบัญญัติก่อนนี้ ต้องมี 
ความผดิทางอาญาซึง่ต้องโทษปรับตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ก่อนหน้าน้ีเช่นเดยีวกัน

7. การปฏิเสธการเข้าประเทศ (refusal of access)

ตามกฎข้อที่ 10–12 เป็นอ�านาจในการปฏิเสธมิให้เรือเข้ามาในท่าเรือ
หรือทิ้งสมอในเขตประเทศสหราชอาณาจักร กฎข้อ 1020 ก�าหนดไว้ส�าหรับเรือ

20 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 10 :  
Refusal of access 

(1) A ship–
(a) which is described in paragraph (2), or
(b) in respect of which a refusal of access notice has been issued, 

must not enter any port or anchorage in the United Kingdom.
(2) (a) A ship which–

(i) flies the flag of a State whose detention rate falls on the black list,  
adopted in accordance with the Paris MOU on the basis of information recorded in 
the inspection database and published annually by the Commission; and

(ii) has been detained, or issued with a prevention of operation order 
under Directive 1999/35/EC on a system of mandatory surveys for regular ro–ro 
ferry and high–speed passenger craft services(a), more than twice in the course of 
the preceding 36 months in a port or anchorage of a Member State or of a State  
signatory of the Paris MOU.
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ซ่ึงชักธงของรัฐที่มีอัตราการหน่วงเหนี่ยวเรือบ่อยคร้ังจนข้ึนบัญชีด�า (black 
list) หรือเป็นเรือที่มีความเส่ียงสูงมาก และเรือซึ่งชักธงของรัฐที่มีอัตรา 
การหน่วงเหนี่ยวเรือที่จัดอยู่ในประเภทบัญชีเทา (gray list) หากเป็นเรือที่มี
ความเส่ียงสูง จากฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกในการตรวจเรือและได้ถูกตีพิมพ์ใน
รายงานประจ�าปีของคณะกรรมาธิการแห่งบันทึกความเข้าใจกรุงปารีส ซึ่งเรือ
ที่ขึ้นบัญชีด�านั้นได้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือเรือที่ได้รับค�าสั่งห้ามปฏิบัติการ ตาม 
Directive 1999/35/EC ในระบบการส�ารวจภาคบังคับ ส�าหรับบริการประจ�า
เส้นทาง (a system of mandatory surveys for regular.... services) ของ
เรือ ro–ro ferry21 (เรือบรรทุกรถยนต์และคนโดยสาร) และเรือบรรทุกคน

(b) A ship which–
(i)  flies the flag of a State whose detention rate falls on the grey list, 

adopted in accordance with the Paris MOU on the basis of information recorded in 
the inspection database and published annually by the Commission; and

(ii)  has been detained, or issued with a prevention of operation 
order under Directive 1999/35/EC, more than twice in the course of the preceding 24 
months in a port or anchorage of a Member State or of a State signatory of the  
Paris MOU.

บางส่วนของกฎข้อ 11 : Power to issue refusal of access notice
(1) The Secretary of State must issue a refusal of access notice in 

respect of a ship... (2) A ship described in regulation 10 (2) which is the subject of a 
third or subsequent detention when within a port or anchorage in the United Kingdom.

21 ro–ro ferry หรือ roll–on/roll–off ship ได้ถูกนิยามไว้ใน the November 1995 
amendments to Chapter II–1 of the International Convention for the Safety of Life at 
Sea (SOLAS), 1974 ว่าหมายถึง “a passenger ship with ro–ro cargo spaces or special 
category spaces...”, International Maritime Organization, “Safety of ro–ro ferries”, 
http://www.imo.org/ourwork/safety/regulations/pages/ro–roferries.aspx, 12 มิถุนายน 
2556. 

ค�าว่า Ro Ro เป็นค�าย่อที่มาจาก «Roll on Roll off” ความหมายคือ เป็นเรือที่ใช้การ
ขนส่งสินค้าข้ึนหรือลงเรือด้วยการใช้สินค้าบรรทุกบนรถที่แล่นผ่านแผ่นเหล็กที่ทอดจากเรือมายัง
ท่า (Ramp) ที่อาจจะเป็นท่าที่อยู่ทาง หัว–ท้าย หรือข้างเรือ หรือทางด้านท้ายเรือขวา และรถที่
ใช้ขนสินค้าก็มีตั้งแต่เฉพาะบรรทุกสินค้าไป และใช้รถยก (Folk Lift) ยกสินค้าลง หรือประเภท
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โดยสารความเร็วสงู (high–speed passenger craft) มากกว่าสองครัง้ในรอบ 
36 เดือนที่ผ่านมาในท่าเรือหรือที่จอดเรือของรัฐสมาชิกบันทึกความเข้าใจกรุง
ปารสี และกรณีเรอืท่ีอยูใ่นบัญชีเทาท่ีถูกหน่วงเหน่ียว หรอืเรอืทีไ่ด้รับค�าสัง่ห้าม
ปฏิบัติการ ตาม Directive 1999/35/EC มากกว่าสองครั้งในรอบ 24 เดือนที่
ผ่านมาในท่าเรือหรือที่จอดเรือของรัฐสมาชิกบันทึกความเข้าใจกรุงปารีส และ
เรอืทีอ่ยูใ่นบญัชดี�าหรอืบญัชเีทาดงักล่าวได้รบัค�าสัง่ให้หน่วงเหนีย่วเรอืทีท่่าเรอื
หรอืทีจ่อดเรอืในสหราชอาณาจักรอีกเป็นครัง้ที ่3 รัฐมนตรี (the Secretary of 
State) หรอืผูท้ีม่อี�านาจของรฐัสมาชกิต้องออกหนงัสอืแจ้งปฏเิสธการเข้าประเทศ 
(a refusal of access notice) แก่นายเรือและบริษัทที่รับผิดชอบของเรือนั้น 
และต้องแจ้งแก่รัฐเจ้าของธง โดยเป็นการแจ้งให้ทราบว่าเรือล�าดังกล่าวจะถูก
ปฏิเสธมิให้เข้าสู่ท่าเรือทุกแห่ง และแม้กระทั่งการทิ้งสมอเรือในอาณาเขตของ
รัฐสมาชิกใดๆ ก็ตาม22 

หนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ (a refusal of access notice) ตาม
กฎข้อ 1223 จะมีผลเมื่อเรือที่ได้รับหนังสือนั้นได้ออกจากท่าเรือหรือที่จอดเรือ

ทีเ่อาตูค้อนเทนเนอร์ยกไปท้ังท่ีติดบนแคร่เพือ่ท่ีให้มีการดงึลากไปจากท่าเรอืปลายทางได้โดยตรง
หรือแบบที่ไปบรรทุกในระวางที่จัดไว้ ซ่ึงเรือประเภทนี้จะมีหลายช้ัน เพ่ือให้มีเน้ือที่ให้รถลาก 
ตู้สินค้าเข้าไปจอดได้, เรือเอก ตระกูล พุ่มเสนาะ, “นิทานชาวเรือ ชุดที่ ๒ มารู้จัก : อุตสาหกรรม
ด้านการขนส่งทางทะเล”, นติยสารนาวกิศาสตร์, (ปีที ่90, เล่มที ่1, มกราคม 2550), http://www.
navy.mi.th/navic/document/900107a.html, 12 มิถุนายน 2556.

22 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ค�านิยามข้อ 2 : 
“refusal of access notice” means a decision issued by the Secretary of State or the 
competent authority of another Member State to the master of the ship, to the company  
responsible for the ship and to the flag State notifying them that the ship will be 
refused access to all ports and anchorages in the territory of any Member State.

23 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 12 : Effect 
of refusal of access notice 

(1) A refusal of access notice takes effect when the ship to which it applies 
leaves the port or anchorage where the refusal of access notice was issued.

(2) A first or second refusal of access notice ceases to have effect when
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ซ่ึงได้ออกหนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ โดยหนังสือที่ออกคร้ังแรกหรือ
ครั้งที่ 2 ส�าหรับเรือล�าดังกล่าวจะเป็นอันสิ้นผลไป ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดในวรรค 3 ถงึ 9 ของภาคผนวกที ่VIII และถ้าเป็นหนงัสอืแจ้งปฏเิสธ
การเข้าประเทศครั้งแรกจะเป็นอันสิ้นผลเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือนนับจากวันที่
ออกหนังสือ หากเป็นการออกหนังสือเช่นว่านี้ในครั้งที่ 2 จะเป็นอันสิ้นผลเมื่อ
เวลาผ่านไป 12 เดือนนับจากวันท่ีออกหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือแจ้งปฏิเสธ 
การเข้าประเทศในครั้งที่ 3 จะเป็นอันสิ้นผลเมื่อเวลาผ่านไป 24 เดือนนับจาก
วันที่ออกหนังสือ หากเรือล�านั้นไม่มีสิทธิชักธงของรัฐท่ีอยู่ในประเภทบัญชีด�า
หรือบัญชีเทาแล้ว หรือเรือได้ท�าการแก้ไขความบกพร่องตามที่ได้เคยได้รับ 
ค�าส่ังหน่วงเหนี่ยวเรือเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากว่าเวลาผ่านไป 24 เดือนแล้ว
โดยท่ียังไม่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนด หนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้า
ประเทศนีจ้ะมผีลเป็นการถาวร คอื เรอืล�านัน้ไม่อาจเข้ามาในน่านน�า้ของประเทศ
สหราชอาณาจักรได้อีกตลอดไป

เรอืทีไ่ด้รับค�าสัง่ปฏเิสธการเข้าประเทศดงักล่าวมสีทิธใินการอทุธรณ์และ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายได้

(a)  the requirements of paragraphs 3 to 9 of Annex VIII to the 
Directive have been met; and

(b)  (i) if it is the first refusal of access notice in respect of that ship, 
three months have passed from the date of issue of the notice; or

 (ii) if it is the second refusal of access notice in respect of that 
ship, twelve months have passed from the date of issue of the notice.

(3) A third refusal of access notice ceases to have effect if
(a)  24 months have passed from the date of issue of the notice;
(b)  the ship in respect of which it was served is not entitled to fly the 

flag of a State whose detention rate falls into the black list or the grey list.... 
(4) If after 24 months the requirements of have not been complied with in 

respect of a ship, the refusal of access notice becomes permanent...
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรือล�าใดที่ถูกปฏิเสธการเข้าสู่ในเขตประเทศ 
สหราชอาณาจักร แต่รัฐมนตรีอาจจะอนุญาตให้เข้ามาท่าเรือที่ก�าหนดหรือ 
ท้ิงสมอเรือในสหราชอาณาจักรได้ตามกฎข้อ 13 โดยกฎข้อนี้จะน�ามาใช้ถ้า
รฐัมนตรพีจิารณาว่าเรอืนัน้อยูใ่นพฤตกิารณ์ทีเ่ป็นเหตสุุดวิสยั (force majeure)24 
หรือเม่ือพิจารณาถึงความปลอดภัยของเรือนั้นเป็นส�าคัญ หรือเรือน้ันมีความ
จ�าเป็นต้องลดความเส่ียงเกีย่วกบัมลภาวะ หรอืมคีวามจ�าเป็นต้องท�าการแก้ไข
ข้อบกพร่องใดๆ และถ้าเป็นทีพ่อใจแก่รฐัมนตรีว่ามาตรการทีเ่หมาะสมทีท่�าให้
มั่นใจถึงความปลอดภัยในการที่ให้เรือเข้าประเทศ ซ่ึงเจ้าของเรือหรือนายเรือ
ได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

8. กระบวนการในการอุทธรณ์ค�าสั่ง (appeal procedures)

การอุทธรณ์ค�าสั่งการหน่วงเหนี่ยวเรือหรือหนังสือแจ ้งปฏิเสธ 
การเข้าประเทศของเรอืล�าใดทีไ่ด้รับความเสยีหายจากค�าสัง่หรือหนงัสอืดังกล่าว 
ตามบนัทกึความเข้าใจกรงุปารสี หากเป็นค�าสัง่ทีอ่อกโดยเจ้าพนกังานในเมอืง
ท่าของรัฐสมาชิกอาจอุทธรณ์ได้ตามวิธีการหรือกระบวนการอุทธรณ์ภายใน
ของแต่ละรฐั (the official National appeal procedure) ตามทีรั่ฐได้ก�าหนดไว้  
ซึ่งแต่ละเมืองท่าจะให้รายละเอียดในการอุทธรณ์ค�าสั่งไว้ที่ด้านหลังของแบบ

24 ค�าว่า “force majeure” ตาม Black’s Law Dictionary 9th edition นิยามไว้ว่า 
“An event or effect that can be neither anticipated nor controlled. The term includes 
both acts of nature (e.g., floods and hurricanes) and acts of people (e.g., riots, strikes, 
and wars).–Also termed force majesture; vis major; superior force. Cf. ACT OF GOD; 
VIS MAJOR” ซึง่อาจพจิารณาได้จากความหมายตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 8 ค�าว่า “เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี 
เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการ
ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น” เช่น แผ่นดินไหว 
ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น, ไผทชิต เอกจริยกร, กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2, พิมพ์ครั้งที่ 6 
(กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2552), น. 328.
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ฟอร์มค�าสัง่นัน้ๆ หรอืถ้าไม่ต้องการอุทธรณ์ตามกระบวนการภายในของรฐัสมาชกิ 
นั้นๆ ก็สามารถร้องทุกข์เก่ียวกับการออกค�าสั่งเช่นว่าน้ันตามกระบวนการ 
ของบนัทึกความเข้าใจกรงุปารสีได้25 ตาม Section 3.12 ของบนัทกึความเข้าใจ
กรงุปารสีกล่าวไว้ว่า เจ้าของเรอืหรอืผูด้�าเนนิการของเรือหรอืผูแ้ทนเรอื มสิีทธิ
อทุธรณ์โต้แย้งการหน่วงเหนีย่วเรอืทีไ่ด้กระท�าโดยเจ้าพนักงานของรัฐเมอืงท่าได้ 
อย่างไรก็ตาม การอทุธรณ์ไม่เป็นสาเหตใุห้การหน่วงเหนีย่วเรอืระงบัลงในทนัที 
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่านั้นควรแจ้งให้นายเรือทราบ
อย่างเหมาะสมถึงสิทธิในการอุทธรณ์นั้น

การร้องทกุข์ตามกระบวนการของบนัทกึความเข้าใจกรุงปารสี26 ท�าโดย
การส่งค�าร้องทกุข์เกีย่วกบัค�าสัง่หน่วงเหนีย่วเรือไปยังรฐัเจ้าของธง หรอืองค์กร
ทีไ่ด้รบัการยอมรบัทีร่ฐัเจ้าของธงได้ให้อ�านาจกระท�าการไว้ (if authorized to 
act for the flag State) รัฐเจ้าของธงหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับนั้นอาจ
ร้องขอต่อรฐัเมอืงท่าให้ทบทวนค�าสัง่การหน่วงเหนีย่วเรอื ในกรณีนีร้ฐัเมอืงท่า
ควรท�าการสอบสวนค�าสั่งและแจ้งผลดังกล่าวไปยังรัฐเจ้าของธงหรือองค์กรที่
ได้รบัการยอมรบั ถ้ารฐัเมอืงท่าเหน็ด้วยว่าควรกลบัค�าสัง่ ให้แจ้งแก่เลขาธกิาร
ของบันทึกความเข้าใจกรุงปารีสและผู้จัดการของ the Paris MOU database 

ถ้ารัฐเจ้าของธงหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับไม่เห็นด้วยกับผลของ 
การสอบสวนเช่นว่านัน้ ให้ท�าค�าร้องขอให้ทบทวนต่อเลขาธกิารฯ ภายใน 120 วนั  
นบัแต่วันทีมี่ค�าส่ังหน่วงเหนีย่วเรอื เลขาธิการฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา
ทบทวนการหน่วงเหนี่ยวเรือ (Detention Review Panel) ที่ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าทีจ่ากรฐัสมาชกิทีถ่กูเลอืก 4 รฐั ทีไ่ม่ได้มาจากรฐัเจ้าของธงและรฐัเมอืง

25 http://www.parismou.org/Inspection_efforts/Detentions/Appeal_proce-
dure/2625907#a–48–5531f9587–2–a9c9f0ae7379, May 7, 2012.

26 https://www.parismou.org/Content/PublishedMedia/07a107db–b1e7–4200–
828d–2e521dd 2038f/Review%20Panel%20procedure%20Public%20Paris%20MOU%20
rev6%20NIR.pdf, May 31, 2013.
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ท่าที่ออกค�าสั่ง คณะกรรมการฯ จะพิจารณาทบทวนวิธีการข้ันตอนและ 
เกีย่วกบัทางเทคนคิการตรวจเรอืบนพืน้ฐานจากข้อมลูทีไ่ด้จากรฐัเมอืงท่า และ
รฐัเจ้าของธงหรือองค์กรทีไ่ด้รับการยอมรบั และท�าความเหน็ส่งคนืแก่เลขาธกิารฯ 
เพือ่สรปุความเหน็ของคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีรั่บค�าร้องขอ 
และแจ้งไปยังรัฐเมืองท่าและรัฐเจ้าของธงหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับตามที่
เหมาะสม ซึง่รายละเอยีดการตดิต่อกนัระหว่างคณะกรรมการฯ และรฐัเมอืงท่า
จะเก็บไว้เป็นความลับ หากผลของคณะกรรมการฯ ออกมาเป็นคุณแก่ค�าร้อง
ทุกข์ของรัฐเจ้าของธงหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ รัฐเมืองท่าจะได้รับ 
การร้องขอให้ท�าการพจิารณาค�าสัง่อกีครัง้หนึง่ แต่อย่างไรก็ตามความเหน็ของ
คณะกรรมการฯ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่รัฐเมืองท่าสามารถน�ามาใช้
อ้างอิงว่ามีเหตุผลอันสมควรในการแก้ไขข้อมูลการตรวจเรือและค�าสั่งหน่วง
เหนี่ยวเรือที่ได้กระท�าไปแล้วนั้นได้ เลขาธิการฯ จะแจ้งแก่รัฐเจ้าของธงหรือ
องค์กรท่ีได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการด�าเนินการหรือมิได้ด�าเนินการของรัฐ
เมืองท่าตามที่เหมาะสม

กระบวนการอทุธรณ์ภายในของประเทศองักฤษ สามารถท�าได้สองทาง 
ทางแรก คอื การด�าเนนิการตามวิธกีารบรหิารภายในของ The Maritime and 
Coastguard Agency (MCA) ซึ่งจะได้ท�าการไต่สวนค�าร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การบริการตรวจเรือของ the MCA การร้องทุกข์อาจท�าได้ต่อผู้วินิจฉัย 
ข้อพิพาทอิสระ (independent adjudicator) ก็ได2้7

ทางที่สอง คือ ตาม The Merchant Shipping (Port State Control) 
Regulation 2011 ข้อ 14 เป็นเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์และค่าสินไหมทดแทน 
(Rights of appeal and compensation) ซึ่งอ้างอิงตามมาตรา 95, 96, 97 
แห่ง The Merchant Shipping Act 1995 มาใช้ในเรื่องนี้ ในมาตรา 95 เรื่อง

27 https://www.parismou.org/Content/PublishedMedia/07a107db–b1e7–4200–
828d–2e521dd 2038f/Standard%20format%20national%20appeal%2015052013.pdf, p. 31, 
May 31, 2013.
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ของเจ้าพนักงานมอี�านาจหน่วงเหนีย่วเรอืทีไ่ม่ปลอดภยัชดัแจ้ง มาตรา 96 เรือ่ง
การอุทธรณ์ค�าส่ังหน่วงเหนี่ยวเรือต่ออนุญาโตตุลาการ และมาตรา 97 เรื่อง 
ค่าสนิไหมทดแทนอนัเกีย่วเนือ่งกบัค�าสัง่หน่วงเหนีย่วเรอืทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ถ้าเรอืได้รบัความเสียหายจากการหน่วงเหน่ียวเรอื ข้อที ่1528 ในกรณทีีม่ปัีญหา
ว่าความเหน็ของเจ้าพนกังานผูต้รวจเรอืทีแ่สดงไว้ในค�าสัง่การหน่วงเหนีย่วหรอื
หนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศของเจ้าพนักงานถูกต้องสมควรหรือไม่  
ถ้านายเรอืหรอืเจ้าของเรอืแสดงความประสงค์โดยแจ้งไปยงัเจ้าพนกังานผู้ตรวจ
เรอืภายใน 21 วนั นบัจากวนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งการหน่วงเหนีย่วเรอืหรอืหนงัสือ
แจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ ให้น�าปัญหาเสนออนุญาโตตุลาการนายเดียวที่ 
แต่งตั้งข้ึนโดยความตกลงของคู่กรณีเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาดังกล่าว (ตาม
ความประสงค์ของนายเรือหรือเจ้าของเรือ) แต่การแจ้งความประสงค์นายเรือ
หรอืเจ้าของเรอืดงักล่าว ไม่มผีลเป็นการยบัยัง้การด�าเนนิการตามหนงัสือค�าสัง่
การหน่วงเหนี่ยวเรือหรือหนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ

28 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 15 :  
Arbitration 

(1) Any question as to whether a matter falling within paragraph (2)  
constituted a valid basis for the inspector’s opinion must, if the master or owner of 
the ship so requires by a notice given to the inspector within 21 days from the service 
of the detention notice or refusal of access notice, be referred to a single arbitrator 
appointed by agreement between the parties for that question to be decided by the 
arbitrator.

(2)  A matter falls within this paragraph if it is specified in relation to 
a ship in a detention notice or refusal of access notice in pursuance of a power of 
detention or refusal of access to which this regulation applies in connection with any 
opinion formed by the inspector.

(3)  Where a notice is given by the master or owner of the ship in 
accordance with paragraph (1), the giving of the notice does not suspend the operation 
of the detention notice or refusal of access notice.
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การพจิารณาของอนญุาโตตลุาการจะต้องค�านงึถงึเรือ่งต่างๆ ทีแ่ม้ไม่ได้
ระบุไว้ในค�าสั่งหน่วงเหน่ียวเรือหรือหนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ  
แต่อนญุาโตตลุาการเหน็ว่าเกีย่วข้องกบัการทีจ่ะพจิารณาว่าเรอืน้ันสมควรหรอื
ไม่สมควรให้ต้องถูกหน่วงเหนีย่วหรือถกูปฏเิสธการเข้าประเทศในกรณเีช่นนัน้
หรือไม่ เมื่อมีค�าตัดสินจากการพิจารณาในพฤติการณ์ทั้งปวงแล้วเห็นว่า  
ความเห็นของเจ้าพนักงานที่ท�าการตรวจเรือนั้นไม่ถูกต้อง อนุญาโตตุลาการ
ต้องยกเลิกค�าสั่งหน่วงเหนี่ยวเรือหรือหนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือ
ถ้าเห็นว่าค�าสัง่นัน้ไม่ชอบบางส่วน กใ็ห้ยกเลกิบางส่วนนัน้พร้อมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิ 
ตามที่เห็นสมควร หรือถ้าหนังสือค�าสั่งการหน่วงเหนี่ยวเรือหรือหนังสือแจ้ง
ปฏเิสธการเข้าประเทศน้ันชอบดีแล้ว ให้ยนืยนัรบัรองตามหนงัสอืค�าสัง่ดงักล่าว29 
แต้ถ้าอนุญาโตตุลาการได้ตัดสินว่าประเด็นข้อร้องเรียนนั้นเจ้าของเรือพิสูจน ์
ได้ว่าความเห็นของเจ้าพนักงานนั้นไม่ชอบ และไม่มีเหตุผลอันสมควรในการ
ออกค�าสั่งหน่วงเหนี่ยวเรือหรือหนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ กรณีเช่นนี้
อนุญาโตตุลาการต้องตัดสินให้เจ้าของเรือได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอัน 
เกี่ยวเน่ืองกับความเสียหายใดๆ ที่ได้รับจากการได้รับค�าสั่งเช่นว่านั้นตามที่

29 ข้อ 15 : (4) The arbitrator must have regard to any matter not specified in 
the detention notice or refusal of access notice which appears to the arbitrator to be 
relevant as to whether the ship was or was not liable to be detained or served with a 
refusal of access notice.

(5) Where the arbitrator decides, as respects a matter to which the reference 
relates, that in all the circumstances the matter did not constitute a valid basis for the 
inspector’s opinion, the arbitrator must

(a)  cancel the detention notice or refusal of access notice, as the case 
may be; or

(b)  affirm it with such modifications as the arbitrator may in the cir-
cumstances think fit.

(6) In any case other than one described in paragraph (5) the arbitrator must 
affirm the detention notice or refusal of access notice in its original form.
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เห็นสมควร30

9. ค่าใช้จ่าย (costs)

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัหรอืเกีย่วเนือ่งจากการตรวจเรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของหนังสือแจ้งปฏิเสธการเข้าประเทศ รวมทั้งการยกเลิกค�าสั่ง 
ดังกล่าวสามารถที่จะเรียกร้องคืนได้จากเจ้าของเรือหรือตัวแทนในสหราช
อาณาจักร และในกรณีการหน่วงเหนี่ยวเรือที่ได้กระท�าไปตามกฎข้อบังคับนี้
หรอืตามอนสุญัญาระหว่างประเทศส�าหรบัความบกพร่องทีต่รวจพบ จะไม่ยกเลิก 
จนกว่าเจ้าของเรือหรือตัวแทนที่อยู่ในสหราชอาณาจักรได้ชดใช้ค่าธรรมเนียม
ที่จะน�าไปสู่การตรวจเรือหรือเกิดข้ึนจากการตรวจเรือนั้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามทีไ่ด้กล่าวถงึไว้แล้วข้างต้นให้เรยีบร้อยเสียก่อน หรือได้จดัให้มหีลกัประกนั
ที่เหมาะสม31 หรืออีกนัยหนึ่งเม่ือได้จ่ายค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว

30 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 16 :  
Compensation for unjustified detention. 

(1) If on a reference under regulation 15 relating to a detention notice or  
refusal of access notice, the arbitrator decides that the owner has proved–

(a)  that the matter complained of did not constitute a valid basis for 
the inspector’s opinion; and

(b)  that there were no reasonable grounds for the issue of the  
detention notice or refusal of access notice;

The arbitrator must award the owner of the ship such compensation in respect 
of any loss suffered in consequence of, as the case may be, the detention of the ship 
or the issue of a refusal of access notice, as the arbitrator thinks fit.

31 The Merchant Shipping (Port State Control) Regulation 2011 ข้อ 22 : Costs 
(1) All costs relating to any inspection for the purposes of, or in connection 

with, a refusal of access notice (including the lifting of a refusal of access notice) for 
which this Part of these Regulations provides are recoverable from the owner or their 
representative in the United Kingdom.
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ทั้งหมดแล้ว จึงจะมีผลให้ค�าสั่งหน่วงเหนี่ยวเรือสิ้นสุดลงนั่นเอง

ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับการหน่วงเหน่ียวเรอื เช่น ค่าใช้ท่าเรอืหรอืทีจ่อดเรอื 
ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าพนักงานอาจต้องมีการเดินทางไปตรวจติดตามผลของ
ความบกพร่องว่าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เป็นต้น ซ่ึงเจ้าพนักงานของ
องค์กร MCA จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายชั่วโมงส�าหรับการตรวจเรือนับแต่
เวลาที่ได้มีการหน่วงเหนี่ยวเรือเป็นต้นไป32

จากการศึกษากฎหมาย The Merchant Shipping (Port State  
Control) Regulation 2011 ของประเทศอังกฤษ พบว่าประเทศอังกฤษได้ให้
ความส�าคญัต่อปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ทางทะเล ท้ังปัญหาเกีย่วกบัความปลอดภยั 
มลภาวะทางทะเลและคนประจ�าเรือ จึงได้มีกฎเกณฑ์ในเร่ือง Port State  
Control ไว้โดยเฉพาะ และได้มอบอ�านาจให้องค์กร MCA เป็นผูป้ฏบัิตหิน้าที่
ในการตรวจเรือตามเรื่องของ Port State Control โดยได้ก�าหนดผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีคุณสมบัติเฉพาะทางไว้ด้วย เมื่อพิจารณากฎหมายในเรื่องนี้
แล้ว เนื้อหาหลักของเรื่อง Port State Control อยู่ที่การใช้อ�านาจของผู้ที่รัฐ
ได้มอบอ�านาจไว้เฉพาะในการนี้ คือ เจ้าพนักงานควบคุมเรือต่างประเทศใน
เมืองท่า ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเรือนั้นมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์อย่างไร
บ้าง ซึ่งจะเป็นเรื่องของทางปฏิบัติ ส่วนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจเรือและ 
การมคี�าส่ังใดๆ นัน้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศทั้งหลาย โดยที่เจ้าพนักงานควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าไม่ได้มี
อ�านาจหรือดุลยพินิจตามอ�าเภอใจ ดังน้ัน หากแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิก 

(3) Any detention made pursuant to this Part of these Regulations or a  
Convention enactment for those deficiencies must not be lifted until any fees  
payable under the Merchant Shipping (Fees) Regulations 2006 (a) in respect of an 
inspection leading to it or arising from it and any other costs payable under paragraphs 
(1) and (2) have been paid, or the person to whom they are due has been provided 
with sufficient security for them.

32 Z. Oya Özçayır, supra note 2, p. 242.



กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของประเทศอังกฤษ  93

มกีฎเกณฑ์ภายในประเทศทีส่อดคล้องกนักบับนัทึกความเข้าใจเรือ่งการควบคุม
เรือต่างประเทศในเมืองท่าของรัฐตามที่ตนเข้าร่วมผูกพัน ก็จะท�าให้กฎเกณฑ์
ของเรือ่งนีที้ม่อียู่ในแต่ละภมูภิาคทัว่โลกเป็นไปในทศิทางเดียวกนัด้วยทกุประเทศ 
ก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้ตรวจเรือ 
ที่จะได้รับความไว้วางใจจากเรือต่างประเทศว่าได้รับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
มาตรฐานระหว่างประเทศ และเป้าหมายของหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
ในเรือ่งนีท้ีต้่องการก�าจดัเรอืทีม่กีารด�าเนนิการต�า่กว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ 
ก็อาจสัมฤทธิ์ผลลงได้ในที่สุด
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สิทธิของผู้โดยสารอากาศยานไทย  
เมือ่ผูข้นส่งทางอากาศท�าการบนิล่าช้า (delay)  

ยกเลิกเที่ยวบิน (flight cancellation)  
หรือปฏิเสธการขนส่ง (denied boarding)

ภคินี พิพิธวณิชธรรม*

สทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิของผูข้นส่งทางอากาศต่อผู้โดยสารเป็นเรือ่ง
ทีไ่ด้รบัความสนใจจากนานาประเทศในการสร้างบรรทดัฐานความรบัผดิขัน้ต�า่
ของผู้ขนส่งทางอากาศในประเทศต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมีการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศอันเป็นส่วน
หนึง่ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 1929 ได้ปรากฏ
กฎหมายเร่ืองนีเ้ป็นคร้ังแรก คอื อนสัุญญาเพือ่การท�าให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกัน
ซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ1 
(อนุสัญญาวอร์ซอ) ซ่ึงก�าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศรับผิด 
ต่อความเสียหายในชีวิตและร่างกายของผู้โดยสาร เม่ือเหตุซ่ึงก่อให้เกิด 
ความเสยีหายทีไ่ด้รบันัน้ ได้เกดิขึน้บนอากาศยานหรอืในระหว่างการด�าเนนิการ 

* น.บ.(เกยีรตนิิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.บ.ท., LL.M.in Commercial 
Law with merit (University of Bristol), LL.M. in Maritime Law with merit (University  
of Southampton), ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 61 

1 Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International 
Carriage by Air, Signed at Warsaw on 12 October 1929 (Warsaw Convention)
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ใดๆ เพ่ือข้ึนหรือลงจากอากาศยาน2 รับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายใน
สัมภาระและสิ่งของ เมื่อเหตุซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายที่ได้รับน้ัน ได้เกิดข้ึน
ในระหว่างการรับขนทางอากาศ3 และรับผิดต่อความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
การล่าช้า4 แต่ผูข้นส่งทางอากาศจะจ�ากัดความรบัผดิสงูสดุเพยีงจ�านวนทีร่ะบุไว้ 
ภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอเท่านั้น 

ต่อมาอตุสาหกรรมการบนิมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ความรบัผิดสงูสดุของ
ผูข้นส่งทางอากาศภายใต้อนสุญัญาวอร์ซอกถ็กูวจิารณ์ว่าไม่เหมาะสมเนือ่งจาก
มีจ�านวนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมาก ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุง
อนสุญัญาวอร์ซอและมพีธิสีารทีเ่กีย่วข้องหลายฉบบั จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1999 
รัฐต่างๆ ได้ลงนามในอนุสัญญาเพื่อการท�าให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันซ่ึง 
กฎเกณฑ์บางประการส�าหรบัการรบัขนระหว่างประเทศทางอากาศ5 (อนสัุญญา
มอนตริออล) เพือ่แก้ไขหลกัเกณฑ์ความรบัผดิของผูข้นส่งทางอากาศให้คุม้ครอง
ผู้โดยสารมากข้ึน เช่น เมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ต่อชวีติหรอืร่างกายของผูโ้ดยสาร  
และค่าเสยีหายดงักล่าวไม่เกนิ 100,000 SDRs ผูข้นส่งจะต้องชดใช้ค่าเสยีหาย
ให้แก่ผู้โดยสารโดยไม่ค�านึงว่าตนเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ แต่ค่าเสียหายในส่วนที่
เกิน 100,000 SDRs ผู้ขนส่งต้องชดใช้แก่ผู้เสียหาย เว้นแต่สามารถพิสูจน์ 
ได้ว่าตนไม่มีส่วนผิดหรือประมาทในเหตุนั้น6 

2 Ibid. Article 17
3 Ibid. Article 18
4 Ibid. Article 19
5 Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage 

by Air, Signed at Montreal on 28 May 1999 (Montreal Convention)
6 Ibid. Article 21
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ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 2004 สหภาพยุโรปพบว่ามีผู้โดยสารจ�านวนมาก
ถกูผูข้นส่งทางอากาศปฏเิสธการขนส่ง ถกูยกเลกิเท่ียวบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
และท�าการบนิล่าช้าเกนิสมควร7 ซึง่อนสุญัญาวอร์ซอและอนสุญัญามอนตรอิอล
ไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศในกรณีปฏิเสธการขนส่งหรือ
การยกเลกิเทีย่วบนิ และอนุสัญญาทัง้สองฉบับดงักล่าวกม็ไิด้ก�าหนดนยิามของ
ความล่าช้าไว้ให้ชัดเจน สหภาพยุโรปจึงได้ออกข้อก�าหนดที่ 261/20048  
เพื่อเพ่ิมความคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่ผู้ขนส่งปฏิเสธการขนส่ง (denied 
boarding) ยกเลิกเที่ยวบิน (cancellation) และท�าการบินล่าช้า (delay)  
ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ในเรือ่งการบนิล่าช้า ข้อก�าหนดที ่261/2004 ก�าหนดว่า 
หากผู้ขนส่งคาดหมายได้ว่าจะท�าการบินล่าช้าตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไปส�าหรับ
เที่ยวบินท่ีมีระยะทางไม่เกิน 1,500 กิโลเมตร หรือจะท�าการบินล่าช้าตั้งแต่  
3 ช่ัวโมงข้ึนไปส�าหรับเที่ยวบินภายในสหภาพยุโรปที่มีระยะทางเกิน 1,500 
กโิลเมตรหรอืเทีย่วบนินอกสหภาพยโุรปทีม่รีะยะทางตัง้แต่ 1,500 กโิลเมตรถงึ 
3,500 กิโลเมตร หรือจะท�าการบินล่าช้าตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไปส�าหรับเที่ยวบิน
นอกสหภาพยุโรปท่ีมีระยะทางเกิน 3,500 กิโลเมตร ผู้โดยสารจะต้องได้รับ 
การดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้านอาหาร เครื่องด่ืม และการติดต่อสื่อสาร 
หากผูข้นส่งคาดหมายได้ว่าเทีย่วบนิจะเดนิทางล่าช้าเกนิกว่าเวลาท่ีประกาศไว้
เดิมอย่างน้อย 1 วัน ผู้โดยสารจะต้องได้รับบริการท่ีพักแรมและการเดินทาง
ระหว่างที่พักแรมและท่าอากาศยานด้วย และหากการล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง 
ผูโ้ดยสารจะได้รบัสทิธทิีจ่ะเลอืกระหว่างการเปลีย่นการเดนิทางหรอืการรบัเงนิ
คืน9 เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อก�าหนดของสหภาพยุโรปให้สิทธิแก่ผู้โดยสารที่เดินทาง
จากท่าอากาศยานทีต้ั่งอยูใ่นประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป หรอืผู้โดยสารท่ีเดิน

7 Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the  
council of 11 February 2004, Whereas (3)

8 Ibid.
9 Ibid. Article 6
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ทางจากประเทศอืน่มาสูท่่าอากาศยานทีต่ัง้อยูใ่นประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป
เท่านั้น10 

บทความนี้สนใจศึกษาว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการของผู้ขนส่งทางอากาศ
ส�าหรับเส้นทางบินภายในประเทศไทยจะมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ขนส่งอย่างไร  
ในกรณทีีผู่ข้นส่งทางอากาศสญัชาตไิทยในเส้นทางบนิภายในประเทศท�าการบนิ 
ล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบินหรือปฏิเสธการขนส่ง 

1. ขอบเขต

สิทธิของผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้ขนส่งทางอากาศสัญชาติไทยภายใน
ประเทศท�าการบนิล่าช้า ยกเลกิเทีย่วบินหรอืปฏิเสธการขนส่ง ได้รบัการคุม้ครอง
ภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ�าภายในประเทศ พ.ศ. 255311 
ซึ่งผู้โดยสารที่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองตามมาตรการนี้ จะต้อง 1. เป็น 
ผู้โดยสารส�ารองทีน่ัง่และช�าระค่าบตัรโดยสารแล้ว ซึง่การส�ารองทีน่ัง่และช�าระ
เงินดังกล่าว หมายความรวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้สิทธิส่วนลดต่างๆ 
เช่นโครงการสะสมไมล์หรอืโครงการส่งเสรมิการขายอืน่ๆ ด้วย และ 2. ผู้โดยสาร
ได้มาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่อง (Check in) ภายในเวลาที่ผู้ขนส่งระบุไว้  
ถ้าหากผู้ขนส่งไม่ระบุเวลาแสดงตน ผู้โดยสารจะต้องมาแสดงตนไม่น้อยกว่า 
45 นาทก่ีอนเวลาทีร่ะบไุว้ในตารางการบนิ ซึง่การแสดงตนล่วงหน้า ยงัหมายความ 
รวมถึงการแจ้งแสดงตนผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นที่ผู ้ขนส่งจัดขึ้น และในกรณีที่ผู ้โดยสารถูกผู ้ขนส่งย้ายโอน  

10 Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the  
council of 11 February 2004, Article 3

11 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ ้มครองสิทธิของผู ้โดยสารที่ใช้บริการ 
สายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ�าภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
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(Transfer) จากเที่ยวบินที่ตนส�ารองที่นั่งไว้มายังอีกเที่ยวบินหนึ่งไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด ถือว่าผู้โดยสารได้มาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่องแล้ว

2. ลักษณะการคุ้มครองสิทธิ

เม่ือผู้โดยสารเป็นบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของมาตรการคุ้มครองและ 
ผู้ขนส่งท�าการบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่ง ผู้โดยสารจะมี
สิทธิดังนี้

2.1 เที่ยวบินล่าช้า (flight delay)12

เที่ยวบินล่าช้า หมายความถึงเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินล่าช้ากว่าเวลาที่
ก�าหนดตามตารางการบิน ซึ่งได้ประกาศไว้แล้ว13 สิทธิของผู้โดยสารที่ผู้ขนส่ง
ท�าการบินล่าช้าจะขึ้นอยู่กับว่าล่าช้าเพียงใด เมื่อเที่ยวบินล่าช้ากว่าเวลาตาม
ตารางการบินท่ีประกาศไว้เกนิกว่า 2 ชัว่โมงแต่ไม่เกนิ 3 ชัว่โมง ผูข้นส่งจะต้อง
จัดหาอาหารและเครื่องด่ืมให้ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับเวลาที่รอขึ้น 
เครือ่งบนิ ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งการที่
เท่ียวบินล่าช้าไปเป็นกว่าเวลา 2 ชั่วโมง อาจท�าให้ผู้โดยสารพลาดการเดิน
ทางในช่วงต่อไป หรือเดินทางไปไม่ทันก�าหนดการที่วางแผนไว้ มาตรการ
คุ้มครองจึงเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนใจไม่ประสงค์เดินทางต่อได้ 
โดยให้ผู้ขนส่งคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตาม
จ�านวน ซ่ึงผู้โดยสารได้ช�าระไปส�าหรับการเดินทางในครั้งนั้น หรือหากเป็น 
การเดินทางหลายช่วง ให้ผู้ขนส่งคืนค่าโดยสารเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง
ให้ผู้โดยสาร 

12 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 4
13 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 2



สิทธิของผู้โดยสารอากาศยานไทย เมื่อผู้ขนส่งทางอากาศท�าการบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่ง  99

เมื่อเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ผู้ขนส่งต้อง
เสนอทางเลอืกให้ผูโ้ดยสารเพิม่เตมิ คอื 1. เสนอให้ผู้โดยสารเปลีย่นแปลงเทีย่ว
บินเพื่อไปยังท่าอากาศยานปลายทางหรือไปยังท่าอากาศยานปลายทางอื่นที่
ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุด ภายในวันเดียวกัน วัน
ถดัไป หรอืวันอืน่ตามความสมคัรใจของผูโ้ดยสาร ทัง้น้ี ข้ึนอยูกั่บความสะดวก
ของผู้โดยสารและจ�านวนที่น่ังว่างของเที่ยวบินนั้นๆ โดยไม่เรียกค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมเติมจากผู้โดยสารไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ว่าผู้ขนส่งจะจัดให้ผู้โดยสารเดิน
ทางในชัน้บริการทีส่งูกว่าชัน้บรกิารเดมิในบตัรโดยสารกต็าม แต่หากเทีย่วบนิ
ที่จัดให้ผู้โดยสารนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นต�่ากว่าจ�านวนเงินที่ 
ผูโ้ดยสารได้ช�าระไว้แล้ว เช่น ผู้ขนส่งบรษิทั A เสนอเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิโดย
ใช้ผู้ขนส่งบริษัท B ซึ่งมีค่าโดยสารต�่ากว่าผู้ขนส่งบริษัท A ผู้ขนส่งบริษัท A 
ต้องช�าระเงนิส่วนต่างคืนให้กบัผู้โดยสาร หรือกรณีทีผู่ข้นส่งจดัให้ผูโ้ดยสารเดิน
ทางในชั้นบริการที่ต�่ากว่า เช่น เดิมผู้โดยสารส�ารองที่นั่งเป็นชั้นธุรกิจ แต่เมื่อ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ผูโ้ดยสารได้ทีน่ัง่ชัน้ประหยดัผู้ขนส่งต้องคืนเงนิส่วนต่าง
ของราคาค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร หรือ 2. เสนอให้ผู้โดยสารเดินทางโดยการ
ขนส่งทางอืน่ทีเ่หมาะสมเพือ่ไปยังท่าอากาศยานปลายทาง หรอืจดุหมายปลาย
ทางอ่ืนที่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุด โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิไม่ว่าในกรณใีดๆ แต่หากกรณีทีค่่าใช้จ่ายในการเดนิทางโดย
การขนส่งทางอ่ืนต�า่กว่าจ�านวนเงนิค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอืน่ใดท่ีผู้โดยสาร
ได้ช�าระไว้แล้ว ผู้ขนส่งจะต้องช�าระเงนิส่วนต่างคืนให้กบัผูโ้ดยสาร และในกรณี
ทีผู่ข้นส่งเสนอเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืเสนอการเดนิทางโดยการขนส่งอืน่ไป
ยงัท่าอากาศยานอ่ืนหรอืจดุหมายปลายทางอ่ืน ผู้ขนส่งจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 
ในการเดนิทางจากท่าอากาศยานหรอืจดุหมายปลายทางใหม่ไปยังท่าอากาศยาน
ที่เป็นจุดหมายปลายทางเดิมให้แก่ผู้โดยสารด้วย

เมื่อเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ผู้ขนส่งมี 
หน้าท่ีต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารเพิ่มเติม คือช�าระค่าชดเชยเป็นเงินสดจ�านวน 
600 บาทให้แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมาย
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ปลายทาง เว้นแต่ ผูข้นส่งจะสามารถพสิจูน์ได้ว่าการล่าช้าของเทีย่วบินนัน้เกดิ
จากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขนส่ง เช่น สถานการณ์ทาง 
การเมอืง สภาพอากาศทีม่ผีลกระทบต่อการปฏิบัตกิารบนิ การรกัษาความปลอดภยั 
หรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีม่หีรืออาจมผีลกระทบต่อความปลอดภยัในการท�าการบนิ
ของอากาศยานและผู้โดยสาร ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระท�าใดๆ 
ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการของ 
ผู้ขนส่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของผู้ขนส่ง เป็นต้น 

เมื่อเที่ยวบินล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง ผู้ขนส่งต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารตาม
มาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบิน

2.2 การยกเลิกเที่ยวบิน (flight cancellation) หรือ การปฏิเสธ
การขนส่ง (denied boarding)

การยกเลกิเทีย่วบนิ หมายความถงึการทีผู่ข้นส่งยกเลกิการบนิเทีย่วบนิ
ใดๆ ตามตารางการบินที่ประกาศไว้ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินพิเศษ  
(extra flight)14 ส่วนการปฏิเสธการขนส่ง คือการที่ผู้ขนส่งปฏิเสธที่จะรับ 
ผู้โดยสารเพ่ือเดินทางไปกับเที่ยวบินที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารโดยไม่มีสาเหต ุ
อันสมควร แม้ว่าผู้โดยสารนั้นจะได้มาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่องแล้ว15 เช่น 
เมื่อผู้ขนส่งขายบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารในจ�านวนมากกว่าจ�านวนที่นั่งจริงใน
เที่ยวบินนั้นๆ เพราะคาดว่าผู้โดยสารบางคนอาจจะไม่มาแสดงตนเพื่อการขึ้น
เครื่อง แต่ปรากฏว่าผู้โดยสารมาแสดงตนมากกว่าจ�านวนที่นั่งของเท่ียวบิน  
ผู้ขนส่งจึงต้องปฏิเสธทีจ่ะรบัผูโ้ดยสารบางราย16 เป็นต้น ท้ังนี ้หากผู้ขนส่งปฏเิสธ 
ท่ีจะรับผู้โดยสารโดยมีเหตุผลอันสมควร เช่น เรื่องสุขภาพ ความม่ันคงของ

14 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 2
15 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 2
16 ทศพร ลีพึ่งธรรม. “การปฏิเสธไม่ขนคนโดยสาร (Denied Boarding) ในกรณีที่ที่นั่ง

ในเที่ยวบินนั้นเต็ม”. ดุลพาห. ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 (พค.–สค. 2552) หน้า 128–118.
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ประเทศ ความปลอดภัย หรือเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารไม่สมบูรณ์  
จะไม่ถือว่าเป็นการปฏเิสธการขนส่ง ในทางปฏบิตัแิล้ว ผูข้นส่งทางอากาศหลาย
บริษัทก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ดุลพินิจปฏิเสธการขนส่งไว้หลายประการ ซึ่งก็
น่าจะถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธที่จะรับผู้โดยสารโดยมีเหตุผลอันสมควร เช่น 

• หากพฤติกรรม สถานะ อายุหรือสภาวะทางจิตและทางกายของ 
ผู้โดยสารหรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของผู้โดยสารมีลักษณะท่ีต้อง
ได้รบัความช่วยเหลือเป็นพเิศษจากผูข้นส่ง หรอืเป็นเหตใุห้เกดิอนัตราย ความ
ไม่สะดวกหรอืท�าให้ผู้โดยสารเป็นทีร่งัเกยีจของผู้โดยสารท่านอืน่หรือพนกังาน
ทีอ่ยู่บนเคร่ือง หรือมอีนัตรายหรอืท�าให้เกดิความเสีย่งต่อตวัผูโ้ดยสารเองหรอื
บุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน17 

• ผู้โดยสารมคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างการเดนิทางในเทีย่วบนิ 
ก่อนหน้าและพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ�้า18

• บตัรเครดติทีผู่โ้ดยสารน�ามาใช้ช�าระค่าโดยสารได้ถกูแจ้งว่าหายหรอื
ถูกขโมย หรือผู้โดยสารได้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การส�ารอง 
ที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาโดยการปลอมหรือโดยการฉ้อฉล19

17 เงื่อนไขและข้อก�าหนดของสายการบินการบินไทย ข้อ 7.1.3 แหล่งที่มา http://www.
thaiairways.com/plan–your–trip/before–you–fly/en/conditions_of_Carriage.pdf วันที่
สบืค้น 27 พ.ค. 56, เงือ่นไขและข้อก�าหนดของสายการบนินกแอร์ ข้อ 6.1 แหล่งทีม่า http://www.
nokair.com/contents/terms_conditions/th–TH/วันที่สืบค้น 30 พ.ค. 56, เง่ือนไขและ 
ข้อก�าหนดของสายการบนิแอร์เอเชยี ข้อ 7.1 แหล่งท่ีมา http://www.airasia.com/th/th/about–
us/terms–and–conditions–ak.page วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56

18 เงื่อนไขและข้อก�าหนดของสายการบินการบินไทย ข้อ 7.1.10 แหล่งที่มาhttp://www.
thaiairways.com/plan–your–trip/before–you–fly/en/conditions_of_Carriage.pdf วันที่
สบืค้น 27 พ.ค. 56, เงือ่นไขและข้อก�าหนดของสายการบนินกแอร์ ข้อ 6.1 แหล่งทีม่า http://www.
nokair.com/contents/terms_conditions/th–TH/วันที่สืบค้น 30 พ.ค. 56, เง่ือนไขและ 
ข้อก�าหนดของสายการบนิแอร์เอเชยี ข้อ 7.1 แหล่งท่ีมา http://www.airasia.com/th/th/about–
us/terms–and–conditions–ak.page วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56

19 เงื่อนไขและข้อก�าหนดของสายการบินโอเรียนท์ไทย ข้อ 7.1 แหล่งที่มา http://www.
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เมื่อมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือผู้ขนส่งปฏิเสธการขนส่ง ผู้โดยสารจะมี
สิทธิ 3 ประการ20 คือ 1. สิทธิที่จะได้รับเงินคืน เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทาง
ด้วยการขนส่งทางอื่น 2. สิทธิที่จะได้รับการดูแลจากผู้ขนส่ง และ 3. สิทธิที่จะ
ได้รับเงินชดเชย

2.2.1 สิทธิที่จะได้รับเงินคืน เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทำงด้วย 
กำรขนส่งทำงอื่น 

ผูข้นส่งต้องเสนอให้ผูโ้ดยสารเลอืกระหว่าง 1. รับเงนิค่าโดยสารตลอดจน 
ค่าธรรมเนยีมอืน่ใดคนืเตม็จ�านวนทีจ่่ายไปส�าหรบัการเดนิทาง หรอืเฉพาะส่วน
ทีย่งัไม่ได้เดนิทางในกรณีมกีารเดนิทางหลายช่วง เช่นผูโ้ดยสารซือ้บตัรโดยสาร
จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และมท่ีาอากาศยานหาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทาง หากมีการยกเลิกเทีย่วบนิ 
ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารสามารถ
เลอืกรบัเงนิค่าโดยสารในช่วงท่าอากาศยานดอนเมอืง–ท่าอากาศยานหาดใหญ่
คนืได้ หรอื 2. เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง
หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานปลายทางเดิมโดยเร็ว
ที่สุด ภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร 
โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้โดยสารไม่ว่าในกรณีใดๆ และหาก 
การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นต�า่กว่าจ�านวน 
 

flyorientthai.com/th/terms/?Language=Thai วันท่ีสบืค้น 23 พ.ค.56, เงือ่นไขและข้อก�าหนด
ของสายการบินการบินไทย ข้อ 7.1.10 แหล่งที่มาhttp://www.thaiairways.com/plan–your–
trip/before–you–fly/en/conditions_of_Carriage.pdf วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56, เงื่อนไขและ
ข้อก�าหนดของสายการบินแอร์เอเชยี ข้อ 7.1 แหล่งท่ีมา http://www.airasia.com/th/th/about–
us/terms–and–conditions–ak.page วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56, เงื่อนไขและข้อก�าหนดของ 
สายการบินนกแอร์ ข้อ 6.1 แหล่งที่มา http://www.nokair.com/contents/terms_conditions/
th–TH/วันที่สืบค้น 30 พ.ค. 56

20 ประกาศกระทรวงคมนาคม, ข้อ 5
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เงนิทีผู่โ้ดยสารได้ช�าระไปแล้ว ผูข้นส่งต้องช�าระเงนิส่วนต่างคนืให้กบัผูโ้ดยสาร 
ในกรณเีทีย่วบนิทีเ่ปลีย่นแปลงมจีดุหมายปลายทางท่ีท่าอากาศยานอืน่ ผูข้นส่ง
จะต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทางจากท่าอากาศยานใหม่ไปยงัท่าอากาศยาน 
ทีเ่ป็นจดุหมายปลายทางเดมิให้แก่ผูโ้ดยสารด้วย หรอื 3. เดนิทางโดยการขนส่ง
ทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังท่าอากาศยานปลายทาง หรือจุดหมายปลายทาง
อ่ืนทีใ่กล้เคยีงกบัท่าอากาศยานปลายทางเดมิโดยเรว็ทีส่ดุ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
เพิม่เติมไม่ว่าในกรณใีดๆ แต่หากกรณทีีค่่าใช้จ่ายในการเดนิทางโดยการขนส่ง
ทางอืน่ต�า่กว่าจ�านวนเงนิค่าโดยสารและค่าธรรมเนยีมอ่ืนใดท่ีผูโ้ดยสารได้ช�าระ
ไว้แล้ว ผู้ขนส่งจะต้องช�าระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสาร 

2.2.2 สิทธิที่จะได้รับกำรดูแลจำกผู้ขนส่ง

ผูโ้ดยสารท่ีถกูยกเลิกเท่ียวบนิหรือถูกผูข้นส่งปฏเิสธการขนส่ง จะได้รบั
การดูแลจากผู้ขนส่งในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่รอข้ึนเครื่องบิน ตลอดจนจัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย และในกรณีท่ีผู้โดยสารเลือกใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน และ 
เทีย่วบนิใหม่นัน้มกี�าหนดเวลาการออกเดินทางช้ากว่าก�าหนดเวลาเดมิเกินกว่า 
1 วัน ผู้ขนส่งต้องจัดที่พักแรมให้ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป ซึ่งรวมถึงต้อง
จัดการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานและที่พักแรมด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ขนส่งจะต้องดูแลผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุต�่ากว่า 12 ป ี
ที่เดินทางโดยล�าพัง คนพิการหรือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
เป็นกรณีพิเศษตามหลักปฏิบัติสากลโดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่ว่าในกรณใีดๆ21 แต่อย่างไรกด็ ีผู้ขนส่งหลายบรษิทัจะไม่อนญุาตให้เดก็อายุ
ต�่ากว่า 12 ปี เดินทางโดยล�าพัง บางบริษัทจะก�าหนดให้ต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต�่า

21 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 8
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กว่า 16 ปี หรือ 18 ปีร่วมเดินทางด้วย22 หรือจะก�าหนดว่าต้องมีเอกสาร 
ลงลายมือชื่อผู้ปกครองว่าอนุญาตและรับรองให้เด็กเดินทางโดยล�าพัง23 

2.2.3 สิทธิที่จะได้รับเงินชดเชย

สิทธิประการที่สามของผู้โดยสารซึ่งถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือถูกผู้ขนส่ง
ปฏเิสธการขนส่งจะได้รบั คอืค่าชดเชยเป็นเงนิสดจ�านวน 1,200 บาททนัทก่ีอน
ท่ีผูโ้ดยสารจะออกเดนิทางไปยังจดุหมายปลายทาง24 เว้นแต่ ผูข้นส่งพสิจูน์ได้ว่า

1. ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือก 
ในการเดนิทางอืน่ๆ ให้ผู้โดยสารทราบก่อนก�าหนดวนัเวลาเดนิทางไม่น้อยกว่า  
3 วัน หรือ 

2. ได้แจ้งข่าวการยกเลกิเทีย่วบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนก�าหนดวนัเวลา
เดนิทางไม่ถงึ 3 วัน แต่ได้จดัเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิใหม่ซึง่จะออกเดนิทางก่อน
หรอืหลงัก�าหนดวนัเวลาเดิมและไปถงึจดุหมายปลายทางทีร่ะบใุนบตัรโดยสาร
เร็ว หรือช้ากว่าก�าหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือ

3. การยกเลกิเทีย่วบนินัน้เกดิแต่เหตุสดุวสัิยซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของผู้ขนส่ง เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์ใดๆ ที่มีหรืออาจมี 
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการท�าการบินของอากาศยานและผู้โดยสาร 
ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระท�าใดๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ขนส่ง ท่ีมีผลกระทบต่อ 

22 เงือ่นไขและข้อก�าหนดของสายการบนินกแอร์ ข้อ 6.2 แหล่งทีม่า http://www.nokair.
com/contents/terms_conditions/th–TH/วันที่สืบค้น 30 พ.ค. 56, เงื่อนไขและข้อก�าหนดของ
สายการบินแอร์เอเชีย ข้อ 7.2 แหล่งที่มา http://www.airasia.com/th/th/about–us/terms–
and–conditions–ak.page วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56

23 เงื่อนไขและข้อก�าหนดของสายการบินโอเรียนท์ไทย ข้อ 7.2 แหล่งที่มา http://www.
flyorientthai.com/th/terms/?Language=Thai วันที่สืบค้น 23 พ.ค. 56

24 ประกาศกระทรวงคมนาคม ข้อ 5(3)
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การปฏิบัติการบินของผู้ขนส่ง เป็นต้น 

การแจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารจะต้องแจ้งไปยังสถานที่
ติดต่อหรือโดยช่องทางการส่ือสารทางอื่นที่ผู้โดยสารได้แจ้งไว้กับผู้ขนส่งเม่ือ
ท�าการส�ารองท่ีนั่ง และการพิสูจน์ว่าผู้ขนส่งได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้
ผู้โดยสารทราบแล้วหรือไม่เป็นภาระของผู้ขนส่ง

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์จากตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีต เช่น หากมีการบุก
ยดึท่าอากาศยาน หรอืมกีารปะทขุองภเูขาไฟซึง่ส่งผลให้เกดิกลุม่ควนัภเูขาไฟ
ปกคลุมน่านฟ้า ผู้ขนส่งจึงต้องยกเลิกเท่ียวบิน แม้จะเห็นได้ว่าการยกเลิก 
เท่ียวบินในกรณีดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของผู้ขนส่ง แต่อย่างไรก็ดี  
ตามหลักเกณฑ์ของมาตรการคุ้มครองสิทธินี้ ผู้ขนส่งจะได้รับยกเว้นการจ่าย
ค่าชดเชยให้ผู้โดยสารคนละ 1,200 บาทเท่านั้น แต่ผู้ขนส่งยังมีหน้าที่เสนอ 
ผูโ้ดยสารเลอืกรับเงนิคนื เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืเดินทางด้วยการขนส่งทาง
อื่น และมีหน้าที่ดูแลผู้โดยสารในด้านอาหารเครื่องดื่ม การติดต่อส่ือสารและ
ที่พักเช่นเดิม และมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ข้อยกเว้นการจ่ายเงินชดเชย
จ�านวน 1,200 บาททั้ง 3 ประการข้างต้น เป็นข้อยกเว้นในเหตุการณ์ยกเลิก
เที่ยวบินทั้งสิ้น จึงหมายความว่า ในกรณีที่ผู้ขนส่งปฏิเสธการขนส่ง นอกจาก
ผูโ้ดยสารจะได้รับสิทธิท่ีจะได้รับเงินคนื เปล่ียนเทีย่วบนิ หรือเดนิทางด้วยการ
ขนส่งทางอื่น ตามข้อ 2.2.1 และสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากผู้ขนส่ง ตามข้อ 
2.2.2 แล้ว ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขนส่งจะต้องได้รับเงินชดเชยจากผู้ขนส่ง
เป็นจ�านวน 1,200 บาท ตามข้อ 2.2.3 โดยไม่มีข้อยกเว้น

3. การคืนเงินให้แก่ผู้โดยสาร25

การคนืเงนิค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอืน่ใด หรอืเงนิส่วนต่าง มาตรการ
คุม้ครองได้ก�าหนดให้ผูข้นส่งจัดท�าแบบในการแสดงความจ�านงขอคนืค่าโดยสาร

25 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 6
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และค่าธรรมเนียมอื่นใดหรือเงินส่วนต่างโดยจัดไว้ ณ ท่าอากาศยาน บริเวณ
อาคารผู้โดยสาร และส�านกังานใหญ่หรอืส�านกังานสาขาของผูข้นส่ง หรอืจดัให้
ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ขนส่งได้ ซึ่งแบบแสดง
ความจ�านงต้องมรีายละเอยีดเช่น วัน เวลา และเทีย่วบนิทีผู้่ขนส่งปฏเิสธการขนส่ง  
ยกเลิกเที่ยวบิน หรือท�าการบินล่าช้า วิธีการที่ผู้โดยสารช�าระค่าโดยสาร เช่น 
เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น จ�านวนเงินค่าโดยสารท่ีช�าระ ที่อยู่และช่องทาง 
ทีส่ามารถติดต่อได้ รวมทัง้วธีิการรบัคนืค่าโดยสารทีเ่ลอืก เช่น เงินสด การโอน
ผ่านบัญชีธนาคาร เช็คธนาคาร เป็นต้น อีกทั้งก�าหนดให้ผู้ขนส่งประกาศให้ 
ผู้โดยสารทราบถึงสถานที่หรือช่องทางที่สามารถยื่นแบบแสดงความจ�านงได้ 
เช่น เคาน์เตอร์ของผู้ขนส่ง ณ ท่าอากาศยาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร และ
ส�านักงานใหญ่หรือส�านักงานสาขาของผู้ขนส่ง หรือยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของ 
ผู้ขนส่ง 

ส่วนการคืนเงินในกรณีต่างๆ ให้แก่ผู้โดยสาร จะต้องท�าด้วยวิธีการที ่
ผู้โดยสารเลือก หากผู้ขนส่งประสงค์จะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่น
แทนเงิน ผู้ขนส่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนเท่านั้น ในกรณี
ที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารด้วยเงินสด ผู้ขนส่งต้องด�าเนินการคืนเงินให้เสร็จ
ส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน กรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตร
เครดิตต้องด�าเนินการคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วันนับจาก 
วันซึ่งผู้ขนส่งได้รับแบบแสดงความจ�านงและเอกสารที่จ�าเป็นครบถ้วนแล้ว 

4. การร้องเรียน

ในกรณีที่เกิดเหตุเท่ียวบินล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือการปฏิเสธ
การขนส่ง แต่ผู้ขนส่งไม่ได้ปฏบิติัตามมาตรการคุม้ครองผูโ้ดยสารตามทีป่ระกาศ
กระทรวงคมนาคมก�าหนด ผูโ้ดยสารสามารถร้องเรยีนมายงักรมการบินพลเรอืน26 

26 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 10
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ทางจดหมาย โทรศพัท์สายด่วน 1111 หรอื 02 286 3775 โทรสาร หรอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์ที ่airtravelcomplaint@aviation.go.th ตามแบบฟอร์มท้ายบทความ 
และหากผู้โดยสารมีความเสียหายมากกว่าสิทธิที่ได้รับจากมาตรการคุ้มครอง 
ผูโ้ดยสารสามารถฟ้องผูข้นส่งเป็นคดีผู้บรโิภค ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
634 ซึง่บญัญตัว่ิา “ผู้ขนส่งจะต้องรบัผิดต่อคนโดยสารในความเสยีหายอนัเกดิ
แก่ตวัเขา หรือในความเส่ือมเสยีอย่างใดๆ อนัเป็นผลโดยตรงแต่การท่ีต้องชักช้า
ในการขนส่ง เว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่
ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง”27 หรือตามหลักกฎหมายละเมิด เพื่อเรียก 
ค่าเสียหายในส่วนที่เกินหรือนอกเหนือจากมาตรการคุ้มครอง 

ตัวอย่างการเรียกร้องสิทธิ เช่น ผู้โดยสารจองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสาร
จากสายการบินแอร์เอเชียในเที่ยวบิน วันที่ 13 กันยายน 2555 ออกเดินทาง
จากท่าอากาศยานอุบลราชธานีเวลา 11.50 นาฬิกาและจะถึงท่าอากาศยาน
ภูเก็ตเวลา 13.35 นาฬิกา แต่ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ก่อนหน้าวันเดินทาง
เพียง 1 วัน ผู้โดยสารได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) จากผู้ขนส่ง
ว่ายกเลิกเที่ยวบินวันในวันที่ 13 กันยายน 2555 ผู้โดยสารจึงโทรศัพท์ถึง 
ผู้ขนส่งแจ้งความประสงค์ว่า ขอเปลี่ยนเที่ยวบินโดยจะเดินทางในเที่ยวบิน  
วันท่ี 15 กันยายน 2555 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานอุบลราชธานีเวลา 
09.00 นาฬิกา ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อในเที่ยวบินจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 13.30 นาฬิกา และจะถึงท่าอากาศยานภูเก็ต 
เวลา 14.45 นาฬิกา และติดต่อผู้ขนส่งเพื่อขอรับเงินชดเชยจ�านวน 1,200 บาท 
โดยให้รายละเอยีดและแจ้งข้อมลูบญัชีธนาคารทีป่ระสงค์จะรบัเงนิคนืผ่านแบบ
ฟอร์มอิเลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ http://www.airasia.com/th/th/e–form.page  
 

27 หมายเหตุ–ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้ศัพท์ว่า คนโดยสาร, ชักช้า  
ส่วนประกาศกระทรวงคมนาคม ใช้ศัพท์ว่า ผู้โดยสาร, ล่าช้า
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เป็นต้น ซ่ึงในเวลาต่อมา ผู ้ขนส่งก็จ่ายเงินชดเชยจ�านวน 1,200 บาท 
ให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบิน28

5. บทสรุป

เมือ่ผูข้นส่งท�าการบนิล่าช้า (delay) ยกเลกิเทีย่วบนิ (flight cancellation)  
หรอืปฏเิสธการขนส่ง (denied boarding) ผู้โดยสารอากาศยานไทยในเส้นทาง 
บินในประเทศจะได้รับความสิทธิและความคุ้มครองตามประกาศกระทรวง
คมนาคม การคุม้ครองสิทธขิองผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารสายการบินของไทยในเส้น
ทางบินประจ�าภายในประเทศ พ.ศ. 2553 แต่การคุม้ครองตามประกาศดงักล่าว
ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โดยสาร หากผู้ขนส่งได้ก�าหนดมาตรการเพื่อ
คุม้ครองสิทธขิองผูโ้ดยสารของตนไว้ในระดบัทีด่กีว่าและไม่ขดัหรือแย้งกบัสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานนี ้ผู้ขนส่งกต้็องปฏบิตัติามมาตรการคุม้ครองสทิธขิองตนต่อผูโ้ดยสาร29 
หากผู้โดยสารพบว่าเที่ยวบินถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธการขนส่ง หรือผู้ขนส่ง 
ท�าการบินล่าช้า แต่ผู้โดยสารไม่ได้รับสิทธิตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคม
ก�าหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ขนส่ง หรือแจ้งข้อร้องเรียน
มายงักรมการบนิพลเรอืนได้ เพราะการไม่ปฏบิตัติามประกาศกระทรวงคมนาคม
ดังกล่าว จะมีผลเท่ากับผู้ขนส่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�าหนดไว้เพื่อ
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามความในข้อ 3(4) ข้อ 7 และข้อ 9 
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ซึ่งผู้ขนส่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
20,000 บาท และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกัน จะมีโทษปรับเป็นรายวัน 
อีกไม่เกินวันละ 1,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน30 เนื่องจากประกาศกระทรวง

28 Air Asia ติดต่อจ่ายค่าชดเชยให้ผู้โดยสารเน่ืองจากเที่ยวบินยกเลิกตามประกาศ 
กฎกระทรวง แหล่งที่มาhttp://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/10/
E12740230/E12740230.html วันที่สืบค้น 29 พ.ค. 56

29 ประกาศกระทรวงคมนาคม, ข้อ 9
30 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515, ข้อ 17
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คมนาคมฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมายปกครอง มีขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา 
ข้อจ�ากัดของกฎหมายแพ่งที่มุ่งให้คู่กรณีปกป้องผลประโยชน์ของตนโดยการ
เรียกค่าเสียหายกันเอง แต่กฎหมายปกครองสามารถก�าหนดมาตรการต่างๆ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารได้อีกทางหน่ึง โดยไม่ต้องปล่อยให้ 
ผู้โดยสารต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการทางแพ่งก่อน ดังนั้น  
ผูโ้ดยสารทีเ่ลอืกใช้บรกิารขนส่งทางอากาศของผู้ขนส่งสญัชาติไทยในเส้นทาง
บินภายในประเทศจึงสามารถวางใจได้ว่า หากผู้ขนส่งท�าการบินล่าช้า ยกเลิก
เที่ยวบินหรือปฏิเสธการขนส่ง ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ในประกาศกระทรวงข้างต้น และมีหน่วยงานภาครัฐ 
คอยก�ากับดูแลให้ผู้ขนส่งทางอากาศปฏิบัติตาม

อ้างอิง

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to  
International Carriage by Air, Signed at Warsaw on 12  
October 1929 (Warsaw Convention)

Convention for the Unification of Certain Rules for International 
Carriage by Air, Signed at Montreal on 28 May 1999  
(Montreal Convention)

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the 
council of 11 February 2004

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการ
สายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ�าภายในประเทศ พ.ศ. 2553  
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553

ทศพร ลีพ่ึงธรรม. “การปฏเิสธไม่ขนคนโดยสาร (Denied Boarding) ในกรณี
ท่ีท่ีน่ังในเทีย่วบนินัน้เตม็”. ดลุพาห. ปีที ่56 ฉบับที ่2 (พค.–สค. 2552) 
หน้า 118–128
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เงื่อนไขและข้อก�าหนดของสายการบินการบินไทย, แหล่งที่มา http://www.
thaiairways.com/plan–your–trip/before–you–fly/en/ 
conditions_of_Carriage.pdf วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56

เงือ่นไขและข้อก�าหนดของสายการบนินกแอร์, แหล่งทีม่าhttp://www.nokair.
com/contents/terms_conditions/th–TH/วันที่สืบค้น 30 พ.ค. 56

เงือ่นไขและข้อก�าหนดของสายการบินโอเรยีนท์ไทย, แหล่งทีม่า http://www.
flyorientthai.com/th/terms/?Language=Thai วันที่สืบค้น 23 พ.ค.
56

เงื่อนไขและข้อก�าหนดของสายการบินแอร์เอเชีย, แหล่งที่มา http://www.
airasia.com/th/th/about–us/terms–and–conditions–ak.page  
วันที่สืบค้น 27 พ.ค. 56

Air Asia ติดต่อจ่ายค่าชดเชยให้ผู้โดยสารเนื่องจากเที่ยวบินยกเลิกตาม
ประกาศกฎกระทรวง, แหล่งที่มาhttp://topicstock.pantip.com/
blueplanet/topicstock/2012/10/E12740230/E12740230.html วนัที่
สืบค้น 29 พ.ค. 56

แบบฟอร์มร้องเรียน
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Analysis of the ASAM  
Economic–element Questionnaire

Kiattipon Tantikul*

Introduction

Following the Report of the 25th ASEAN Air Transport Working 
Group Meeting (ATWG) held on 23–26 April 2013, Thailand prepared 
the questionnaire on member states’ domestic laws, regulations and any 
administrative practices relating to the economic elements of the ASEAN 
Single Aviation Market (the Questionnaire) and distributed the  
Questionnaire via ASEAN Secretariat to all ASEAN Member States 
(AMSs). The Questionnaire has been drafted by basing on the assumption 
that “different aviation policy, different domestic laws, regulations and 
administrative practices of AMSs have been the intangible vital obstacles 
to the development of ASAM” and “The more different the domestic 
laws, regulations and practices of AMSs are, the less success the  
implementation of ASAM will be”. 

* LL.B. (Business Law, Chulalongkorn University) (2nd Class Honour), 
Barrister–at–law, LL.M. (International Trade Law, Thammasat University), LL.M. 
(International Competition Law and Policy, University of East Anglia), LL.M. (Air 
and Space Law, McGill University)
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The results of the questionnaire will be used for the following 
purposes;

1. to develop an implementation mechanism of ASAM;
2. to understand the current position, status, difficulties of each 

AMS in implementing the implementation framework of the ASEAN 
single aviation market (ASAM Framework); and 

3. to simplify the difficulties of implementing ASAM caused 
by the difference in domestic laws, regulations and administrative 
practices of AMSs

The Questionnaire is categorized into 2 sections as follows;
Section A is about general information as to the economic air 

transport policy which is separated into international and domestic  
policy.

Section B will focus on every economic element of ASAM so as 
to collect and update information on the involved economic elements of 
ASAM as well as to find the common basic and different concepts lying 
behind each AMS’s domestic laws, regulations and administrative  
practices which may help develop ASAM.

Analysis of the Questionnaire

The following analysis is conducted under the limitation of  
information, in that there are only eight from ten member states,  
including Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore and Thailand, which replied the Questionnaire. The outcomes 
of the questionnaire clearly reflect difference in air transport policy,  
domestic laws, regulations and administrative practices relating to the 
economic elements of the ASAM among AMSs which will affect the 
achievement of the implementation framework of the ASAM. The  
following analysis would be conducted by basing upon the measures and 
timeline determined in the ASAM Framework. The results can be showed 
and analyzed as follows:



Analysis of the ASAM Economic-element Questionnaire  115

1. Section A: General

Air transport policy for both international1 and domestic2 sector  
is categorized into 3 main policies, including restrictive regulatory  
policy3, gradual liberalization policy4 and Open skies/liberalization  

1 International economic air transport policy can be defined as the  
economic policy that sets out overall framework relating to such matters as market 
access, ownership and control, charter, commercial activities, competition law and 
consumer protection and so on which each ASEAN Member State negotiates and 
agrees to incorporate into ASEAN multilateral air services agreements.

2 Domestic economic air transport policy can be defined as the economic 
policy that sets out overall framework market access, ownership and control of  
concerned designated airlines, charter, commercial activities, competition law and 
consumer protection and so on which reflects domestic regulation of each State.

3 Restrictive regulatory policy is the policy which is implemented to  
restrictively regulate all regulatory content in terms of limiting the number of airlines 
operating in related markets, limiting capacity and frequency airlines can provide to 
the market, limiting the number of shares that foreigner can hold for airlines of each 
Member State, restricting airlines to provide non–scheduled air services, being under 
the price regulation of competent authorities and limiting private sectors to operate 
related air transport commercial activities, especially with respect to ownership and 
control as well as the right to conclude concession agreements with relevant  
authorities.

4 Gradual Liberalization policy is the policy that is implemented toward 
Open Skies policy by gradually lessening the restriction on market access by  
allowing more airlines to operate in related markets, granting airlines to provide more 
capacity and frequency, granting foreigner to hold more shares of airlines of each 
Member State, allowing airlines to provide more non–scheduled air services and 
permitting private sectors the rights to operate related air transport commercial  
activities by reducing the restriction on ownership and control by foreigners and 
increasing more opportunities for foreigners to access concession agreements as well 
as allowing airline to impose tariffs by itself under market condition and being reg-
ulated only under certain necessary conditions such as in the market where there are 
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policy5. The policy analysis can be illustrated below: 

1.1 International economic air transport policy

Undoubtedly, the international economic air transport policy of 
every AMS would reflect their domestic laws, regulations and their  
administrative practices which would be analyzed subject by subject 
through Section B.

According to collected information from the replied questionnaires, 
eight Member States have been implementing the so–called “gradual 
liberalization policy”.

Generally analyzing, even though ASEAN has its goal to establish 
ASEAN Economic Community (AEC) within 2015 and air transport  
is one of the 12 priority sectors being liberalized, according to the  
information, it could be showed that AMSs do not expect themselves to 
completely form ASAM within 2015, but gradually establishing. 

1.2 Domestic economic air transport policy

Like international economic air transport policy, four States have 
gradually liberalized their domestic air transport by more deregulating 
and lessening their restrictive regulation. Some, however, still maintain 

few operators providing services or there is no operator providing services to some 
unprofitable routes. 

5 Open Skies/Liberalization policy isan international policy concept that 
calls for the liberalization of the rules and regulations of the international aviation 
industry–especially commercial aviation–in order to create a free–market environment 
for the airline industry. Its primary objectives are: (1) to liberalize the rules for inter-
national aviation markets and minimize government intervention as it applies to 
passenger, all–cargo, and combination air transportation as well as scheduled and 
charter services; and (2) to adjust the regime under which military and other  
state–based flights may be permitted.
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implementing their “restrictive regulatory policy” for their domestic 
sector.

For domestic air transport, it could be analyzed that it is rather 
difficult for ASEAN at this stage to think about the liberalization of  
domestic air transport in AMSs, especially within 2015. This result  
strongly affects a measure for “market access” matter, of which 8th and 
9th freedom traffic rights may be expectedly exchanged among AMSs.

2. Section B: Economic Elements

2.1 Market Access

In this regard, the Roadmap determines measures and timeline for 
ratifying and implementing ASEAN Multilateral Agreement on the Full 
Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS) and its Protocol 1 and 
2, ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (MAAS) and its 6 
protocols and ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation 
of Passenger Air Services (MAFPLAS) and its Protocol 1 and 2 within 
2008, 2010 and 2013 respectively.

The results of the Questionnaire clearly show that for MAFLAFS 
and its Protocols, seven responding AMSs, except Indonesia, have already 
ratified the Agreement and its Protocols. However, some States specify 
some concerns which may reflect the implementation of ASAM. 

Brunei mentions that there are some concerns about the readiness 
of their private sectors.

Indonesia, which has not been able to ratify MAFLAFS and its 
protocols, identifies the reason of its difficulties which are basically  
because of their domestic laws6 and Ministerial Decree on Airport  

6 Aviation Law Number 1, 2009 on Aviation: (1) Any foreign air freight 
carrier serving international routes to/from Indonesia, may unload and load cargo 
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Arrangement addressing certain international airports which are dedicated  
to serve as cargo airport under open sky arrangement.

The outcomes of the Questionnaire also obviously demonstrate that 
for MAAS and its Protocol 1 to 6, there is only Indonesia not ratifying 
Protocol 3 and 4 of MAAS and there are two States, Indonesia and the 
Philippines have not ratified Protocol 5 and 6 of MAAS. In this regard, 
Indonesia mentions that the infrastructure and slot limitation is the major 
reason of its hardship to serve the exercise of unlimited third, fourth and 
fifth freedom traffic rights between ASEAN capital cities. Meanwhile, the 
Philippines is not able to ratify these Protocols since there are domestic 
obstacles with regard to infrastructure limitations (i.e. terminal and  
runway congestion) in the capital city airport.

Unlike MAFLAFS and MASS, there are a half of the number of 
ASEAN Member States, including Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore and Thailand which have ratified MAFLPAS and its Protocols. 
In this regard, the rest identify their difficulties of implementing ASAM 
Framework as following summary:

(1) Brunei has been in the final stage of internal process for  
ratification.

(2) Cambodia has been waiting for National Assembly ratification.
(3) Indonesia has been in trouble of ratification because of their 

domestic laws and also only five airports in Indonesia are available for 
open sky policy.

Regarding the 7th freedom traffic right, only Singapore has no 
problem for exchanging unlimited 7th freedom traffic rights among any 
point in ASEAN. However, to exchange this right, Brunei and Thailand 

within the territory of Indonesia based on a bilateral or multilateral agreement; and 
(2) the foreign air freight carrier serving international routes to/from Indonesia, shall 
be a commercial air transport company designated by the country concerned and 
authorized by the Government of the Republic of Indonesia.
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are usually based on negotiations and their international aviation policy 
at the time of negotiation; Cambodia applies their administrative  
practices; Indonesia has their domestic policy prohibiting the exchange 
of 7th freedom traffic right; and Myanmar has no policy to approve this 
right for the time being, while Malaysia mentions that the readiness  
of ASEAN Member States to allow this right is the problem of imple-
menting ASAM Implementation Framework. Moreover, eight replying 
Member States identify their policies and problems for exchanging 8th 
and 9th freedom traffic right as follows: 

1. Brunei and Singapore have no issue on this matter because both 
have only point or one airport;

2. Cambodia and Malaysia apply their Administrative Practices;
3. The policy and laws of Indonesia, Myanmar, Philippines, and 

Thailand prohibit the exchange of these rights.
However, Malaysia also mentions that the readiness of AMSs to 

allow these rights is the problem of implementing ASAM Implementation 
Framework.

Eight AMSs have the policies concerning code–share rights among 
ASEAN carriers and non–ASEAN carriers. Nevertheless, there are  
seven States which allow same party, bilateral and third party code–share 
right, while Brunei remarks that it is based upon national carrier’s input. 
Four AMSs, nonetheless, provide their individual input that;

(1) For same party, bilateral and third party code–share  
arrangement, Malaysia applies an administrative internal practice;  
Myanmar implements its policy via bilateral and multilateral Air Services 
Agreements and the Philippines’ domestic policy and practices prefer 
bilateral code–sharing policy;

(2) Cambodia allows this kind of arrangement on a case–by–case 
basis dependent upon the negotiation. 

Furthermore, the concept of co–terminalization and stopover right 
has been recognized by eight AMSs with some inputs as follows;



120  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

(1) Brunei needs their national carrier’s input to implement this 
right;

(2) Cambodia allows this kind of arrangement on a case–by–case 
basis dependent upon the negotiation;

(3) Indonesia has a domestic policy which allows co–terminal and 
own stopover rights with certain limitation;

(4) Malaysia applies an administrative internal practice and  
emphasizes that the exchange of these rights must be on reciprocal basis;

(5) Myanmar implements its policy via bilateral and multilateral 
air services agreement. The Philippines applies this policy only to the 
BIMP–EAGA7 points.

In conclusion, the hardship of implementing ASAM Implementation  
Framework on Market Access for MAFLAFS, MAAS and MAFLPAS is 
various basing upon each individual AMS. Domestic laws, infrastructure 
and slot limitation, however, are the major obstacles of Indonesia for the 
implementation while infrastructure limitation in the capital city airport 
has been raised by the Philippines. Moreover, some have their individual  
international aviation policies, domestic laws and administrative practices  
not to allow 7th freedom traffic right, cabotage, code–share arrangement, 
co–terminalization and stopover rights.

2.2 Charters

With respect to this subject, every AMS accepts that the measure 
to implement the ASAM Framework is to liberalize charters on  
international routes, which are not served by scheduled airlines, by con-
sidering all other cases on a case–by–case basis.

7 BIMP–EAGA is the east ASEAN growth area which consists of Brunei, 
Indonesia, Malaysia and the Philippines.
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Nevertheless, to fulfill all angles of the matter, the Questionnaire 
categorizes the subject into four policies. The outcomes of Questionnaire 
clearly illustrate as follows;

There are three of eight States, Cambodia, the Philippines and 
Singapore, to liberalize charters on international routes, which are fully 
liberalized on the 3rd 4th and 5th rights and not served by scheduled airlines, 
while the rest replies the Questionnaire with some remarks, in that,

(1) For Brunei, Temporary Operating Permit is granted to a  
charter services operator by its Department of Civil Aviation;

(2) For Indonesia, the permission for charter flights is on a  
case–by–case basis which will prohibit non–scheduled flight serving 
international routes to take on board in Indonesia’s territory;

(3) Malaysia applies its administrative internal practices which 
allow only inclusive tour charter without uplifting local passenger;

(4) Myanmar approves charter flight for airline which is owned 
by foreigner only;

(5) Thailand liberalizes charters on international routes, which are 
fully liberalized on the 3rd and 4th freedom traffic rights under any  
related ASEAN Multilateral Agreement and not served by scheduled 
airlines

Moreover, Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar and Thailand 
encourage the liberalization of charters on international routes, which are 
liberalized on the 3rd 4th and 5th traffic rights under related ASEAN  
Multilateral Agreement and served by scheduled airlines and which are 
restricted on the 3rd 4th and 5th traffic rights under related ASEAN  
Multilateral Agreement and not served by scheduled airlines. Meanwhile 
the Philippines grants charter services to be in support of scheduled  
services for liberalizing charters on international routes, which are  
restricted on the 3rd 4th and 5th rights under related ASEAN Multilateral 
Agreement and served by scheduled airlines. 
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Analytically, to implement the aforesaid measure, AMSs have no 
shortcomings to implement the measure within 2015.

2.3 Ownership and Control

Under ASAM Framework, AMSs adopted the measure on the 
subject “Ownership and Control” by mutually working towards adoption 
of the principal place of business and effective regulatory control criteria 
in the designation of airlines of AMSs within 2015 and commencing 
discussion on further liberalization of ownership and control of airlines 
of AMSs, including on the concept of an “ASEAN Community Carrier” 
which is the carrier is owned by ASEAN nationals. 

According to the result of replied Questionnaire, eight AMSs’ 
policies, nowadays, apply the principle of Substantial Ownership and 
Effective Control (SOEC) to their own designated airline(s) which must 
be controlled by their own government, nationals, or both. Meanwhile, 
Cambodia is only a single State granting their own designated airline(s) 
to be substantially owned and effectively controlled by ASEAN  
government(s), its nationals, or both.

On the other hand, due to their domestic law, Brunei, Indonesia, 
the Philippines and Thailand do not allow their own designated airline(s) 
to be substantially owned and effectively controlled by ASEAN  
government(s), its nationals, or both; while Malaysia applies administrative  
internal practices and Myanmar mentions that it is dependent upon  
relevant bilateral and multilateral ASAs which Myanmar is a party.

Cambodia, Singapore and Thailand allow the other AMS designated  
airline(s) to be substantially owned and effectively controlled by their 
own government(s), its nationals, or both. Meanwhile, Indonesia, Myanmar  
and the Philippines exercise this policy through an air services agreement 
by basing on an air services negotiation. Further, none of the States accepts 
the concept which allows the other AMS designated airline(s), which is 
not the designated airline(s) of the contracting party, to be substantially 
owned and effectively controlled by ASEAN government(s), its nationals, 
or both.
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The concept of Principal Place of Business (PPOB) and Effective 
Regulatory Control is admittedly applied by a few AMSs to both own 
designated airlines and other AMSs designated airlines. On the other 
hand, it seems difficult for AMSs to currently think about this matter 
because there is only Cambodia recognizing that the PPOB should be 
applied to other AMSs’ designated airlines only, while some responding 
States face with policy constraint and others apply this concept via an air 
services negotiation which may be applied case–by–case basis. 

As a result, it is not difficult for AMS to work towards adoption 
of the principal place of business and effective regulatory control criteria 
in the designation of airlines of AMSs in 2015 in which so far AMSs have 
been in the stage of that. Obviously, doing questionnaire has been one of 
the processes of working towards adoption of the concept by collecting 
all AMSs’ policies regarding “Ownership and Control”. Nevertheless, it 
seems slightly hard at this stage to analyze how long the principal place 
of business and effective regulatory control criteria would be mutually 
adopted by every AMS since each State may need to amend or enact their 
domestic law to adopt the criteria which might be a time–consuming 
process.

2.4 Tariffs

Recognizing liberalization of air transport, AMSs agreed to work 
toward no filling of tariffs within 2015. 

The outcomes of the Questionnaire can be positively summarized 
on this subject as follows;

Most of the AMSs have their domestic regulations not requiring 
airline(s) to file the tariff for approval, except the Philippines and Thailand. 
However, for international flights, their domestic rules are rather vary, in 
that, a half of the replying AMSs require filing for information only; while 
Brunei, Singapore and Thailand have no filing required, except the  
Philippines applying the concept of filing for approval. All AMSs  
exercise their aforesaid regulation on tariffs via air services agreement 
which may be different from time to time of negotiation.
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2.5 Commercial Activities

Agreed measures under the ASAM Framework on this subject are 
to liberalize provision, on a non–discriminatory basis, for commercial 
activities, except where there are existing contractual obligations in 2015 
and during 2016–2020 and beyond, also to liberalize the provisions for 
commercial activities as existing contractual obligations phase out. 

In summary, most of the AMSs have their policy to regulate the 
commercial activities on a non–discriminatory basis. However, the result 
shows that every AMS has their existing obstacles to implement the 
measure indicated in the Roadmap. The results are as follows;

(1) Brunei indicates that the readiness of private sector is one of 
the obstacles to implement the measures in the Roadmap for Aircraft 
Repair and Maintenance Service. Furthermore, for the rest, Brunei  
provides some important information that some commercial activities are 
based on the Liberalization Paper (2007) which offers were made within 
ASEAN. Also in consolidated commitments under the 7th Package.  
Nevertheless, some activities such as cargo handling, aircraft catering 
services, and refueling services are still needed further internal consultation  
with the relevant parties.

(2) Cambodia does not mention any shortcoming for implementing  
the measures indicated in the Roadmap.

(3) Indonesia does not specify any difficulty for their implemen-
tation of the ASAM Framework, but their domestic law provides that 
foreign equity participation for being providers servicing most activities 
is limited to 49%.

(4) Malaysia also does not indicate any obstacle to follow the 
measures in the Roadmap. Nevertheless, the implementation of some 
measures has to be under the administrative internal practices; while some 
are under the purview of other ministries.

(5) Myanmar specifies that there is no obstacle for implementing 
the Roadmap and does not need to amend domestic laws for the time 
being. 
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(6) The Philippines does not indicate any impediment of their 
implementation of the Roadmap.

(7) Singapore does not specify any shortcoming for implementing 
the Roadmap. However, for movement of natural persons in the industry 
of Aircraft Repair and Maintenance, Singapore mentions that the  
movement is negotiated under the Ministry of Manpower which ensures 
policy consistency in the Movement of Natural Persons in Singapore’s 
Free Trade Agreement and other international agreements. 

(8) Thailand has two main obstacles of implementing the ASAM 
Framework. Firstly, for Aircraft Repair and Maintenance Services and 
CRSs, Thailand needs to amend current domestic laws to liberalize  
the two services. Secondly, some ancillary services are under existing 
concession agreements. 

2.6 Competition Law

The measure indicated in the ASAM Framework on this subject 
is to govern undertakings’ behavior in a competitive market by ASEAN 
all–sector approach which is the concept intending to apply Competition 
Law to every commercial sectors. To fulfill the determined measure, 
AMSs have to have the so–called “competitive policy or anti–trust  
policy” and also have their domestic competition law governing air 
transport sector.

The result of the questionnaire illustrates that half of the AMSs 
have promoted competitive policy and already had their domestic  
competition law. The rest have no competition law, whereas they accept 
and apply competition policy.

2.7 Consumer Protection

For the subject on Consumer Protection, the measure indicates that 
the subject will be governed by ASEAN all–sector approach within 2015. 
The Questionnaire points out related matters regarding consumer  
protection as follows;
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– Overbooking, denied boarding and delay.
The result shows that some States have their domestic laws  

regulating their own carriers serving only domestic route, while some 
regulate their own carriers serving both domestic and international route. 
Moreover, a few have their consumer protection laws apply for all sectors, 
including air transport. Others have not had their domestic laws to protect 
passengers from overbooking, denied boarding and delay performed by 
an airline.

– Rights of passengers with reduced mobility
There are only Indonesia and Thailand that have domestic laws 

directly regulating the rights of disable passengers only for domestic route. 
A few AMSs, including Brunei, Cambodia and Indonesia, have 

their consumer protection laws which directly protect the rights of  
passengers with reduced mobility for international route. Some,  
however, do not have their consumer protection laws to be either  
specifically applied to air transport sector or generally applied to all  
sectors

– Rights of passengers to receive accurate information
Generally every AMS should follow the guideline of International  

Civil Aviation Organization to have domestic regulations or administrative  
practices to protect the rights of passengers to receive accurate information 
from the concerned operator(s). According to the outcomes of the  
questionnaire, four AMSs have their domestic laws and administrative 
practice to regulate operators to inform accurate information to their  
passengers about their flight. But, a few do not have their domestic laws 
giving the passengers the rights to receive correct information. Further, 
Indonesia has the law applied only to regulate own carriers serving  
domestic route; in contrast Cambodia only regulates own operators serving 
international route. 
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– Unfair contract terms
Brunei, Cambodia, Singapore and Thailand have their domestic 

laws generally relating to unfair contract terms. Nevertheless, Indonesia 
applies this law to regulate only to own carriers servicing domestic route, 
while only Cambodia applies the law to serve international route.

2.8 Airport User Charges

According to the specific measures indicated in the Roadmap, 
AMSs agree to establish airport user charges in line with ICAO principles 
and guidelines within 2015.

The result illustrates that every AMS has its domestic laws and 
regulations which have been already in line with ICAO principle and 
guidelines.

Analytically, in this regard, AMSs are likely to comply with the 
timeline of 2015 specified in the Roadmap.

Conclusion

Analytically, according to the briefing results mentioned earlier, it 
is obvious that for each particular economic elements of ASAM, each 
AMS has their own domestic laws, regulations and administrative  
practices regulating element by element which may be either different 
from each other or similar to other AMSs.

As the assumption that “Different aviation policy, different  
domestic laws, regulations and administrative practices of AMSs have 
been the intangible vital obstacles to the development of ASAM” and 
“The more different the domestic laws, regulations and practices of AMSs 
are, the less success the implementation of ASAM will be”, the results 
show that ASEAN by ATWG must seriously scrutinize if AMSs need 
any mechanism to harmonize domestic laws of each AMS to become the 
so–called “mutual modal law”. 
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However, prior to thinking about the legal harmonization, ATWG 
by Air Transport Economic Committee (ATEC) has to consider which 
element ATEC needs the harmonization of domestic law since the  
establishment of ASAM cannot go further if ATEC cannot find the  
solution of the difference in domestic laws, regulations and administrative 
practices in accordance with the results of the collected replied  
Questionnaire. 
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การจัดที่นั่งผู้โดยสารในเครื่องบิน 
เพื่อคุ้มครองผู้เยาว์เดินทางคนเดียว

กรณี การห้ามผู้โดยสารชายนั่งติดกับผู้เยาว์
เดินทางคนเดียว

สุญานี ยอดด�าเนิน*

สายการบินมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ผู้โดยสาร สายการบนิต่างๆ ได้ก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบยีบเกีย่วกบัผูโ้ดยสาร
บางกลุ่มเป็นพิเศษ เช่น คนชรา สตรีมีครรภ์ โดยผู้เยำว์ที่เดินทำงคนเดียว
กเ็ป็นบคุคลอกีกลุม่หนึง่ท่ีสายการบนิจะวางกฎ ระเบยีบและนโยบาย การปฏบิตัิ
ต่อผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากการปฏิบัติต่อผู้เยาว์เดิน
ทางคนเดยีวยงัขาดมาตรฐานทีแ่น่นอน จงึท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัตหิลาย
ประการ ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ มาตรการที่ใช้คุ้มครองผู้เยาว์กระทบ
หรอืละเมดิต่อสทิธิของผูโ้ดยสารคนอืน่ๆ ดงัปรากฏในกรณ ี“กำรห้ำมผู้โดยสำร
ชำยนั่งติดกับผู้เยำว์ที่เดินทำงคนเดียว”

* นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ความหมายของ “ผู้เยาว์เดินทางคนเดียว” 

สายการบินมักมีการก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้เยาว์ที่สามารถเดินทาง 
คนเดียวไว้ โดยทั่วไป สายการบินจะไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์อายุต�่ากว่า 5 ป ี
เดินทางล�าพัง1 ส�าหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ จะต้องมีพ่อ แม่ หรือ 
ผู้ปกครองดินทางไปพร้อมกันเสมอ2 ส�าหรับผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
แต่ไม่เกนิอายทุีส่ายการบนิก�าหนดจะต้องเดนิทางภายใต้มาตรการการคุม้ครอง
ผู้เยาว์เดินทางคนเดียว โดยแต่ละสายการบินมีการก�าหนดอายุของผู้เยาว์ 
ที่สามารถเดินทางคนเดียวไว้แตกต่างกัน อาทิ เช่น สำยกำรบินบริติช แอร์
เวย์ (British Airways) ก�าหนดให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต�่ากว่า 12 ปี ต้องเดินทาง
โดยมีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วย โดยผู้ใหญ่นั้นอาจเป็นครอบครัว ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี ขึ้นไป หากผู้เยาว์เดิน
ทางคนเดียว ผู้เยาว์จะต้องได้รับการลงทะเบียนกับสายการบิน3 สำยกำรบิน
แอร์ นิวซีแลนด์ (Air New Zealand) ก�าหนดเงื่อนไขด้านอายุของผู้เยาว์ 
ที่สามารถเดินทางคนเดียวไว้แตกต่างกันตามเส้นทางการบิน ส�าหรับเส้นทาง 
การบินระหว่างประเทศท่ีอยู่นอกแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ผู้เยาว์อายุต�่ากว่า 

1 ตวัอย่าง เช่น สำยกำรบินแอร์ฟรำนซ์ (Air France)ได้ก�าหนดอายขุัน้ต�า่ของผูเ้ยาว์
ใช้บรกิารสายการบินไว้ที ่11–4 ปี หากเป็นเส้นทางบนิภายในประเทศ ฝรัง่เศสหรอืเขตการปกครอง
ของฝรั่งเศสในต่างประเทศ และ 14–5 ปีในกรณีที่เป็นเส้นทางการบินระหว่างประเทศ แหล่งที่มา 
Air France, “Unaccompanied Children”[ออนไลน์] http://www.airfrance.com/TH/en/
common/guidevoyageur/assistance/bleue_enfant_seul_airfrance.htm เข้าเมือ่ 18 มถินุายน 
2556 ; Airsafe.com, “Airline rules for unaccompanied children”[ออนไลน์] http://
airsafe.com/kidsafe/kidrules.htm เข้าเมื่อ 7 มิถุนายน 2556

2 สายการบินแต่ละแห่งได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ท่ีเดินทาง
ไปกบัผูเ้ยาว์แตกต่างกนั โดยสายการบนิบางแห่งได้ก�าหนดอายุขัน้ต�า่ของผูป้กครองหรอืผูใ้หญ่ที่
เดนิทางมากับผู้เยาว์ว่าจะต้องมอีายเุกนิ 18 ปี เว้นแต่ว่าบคุคลผูน้ัน้เป็นพ่อ แม่ หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย

3 British Airways, “Children Travelling Alone”[ออนไลน์] http://www. 
britishairways.com/travel/childinfo/public/en_gb# เข้าเมื่อ 18 มิถุนายน 2556
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12 ปี ไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้ ต้องมีผูใ้หญ่อาย ุ15 ปีหรือมากกว่าเดินทาง 
ไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ สายการบินบางสาย เช่น สำยกำรบินอเมริกัน แอร์
ไลน์ (American Airlines)4 สำยกำรบนิเจท็ แอร์เวย์ (Jet Airways)5 และ
สำยกำรบินแอร์ แคนำดำ (Air Canada)6 อาจขอให้ผู้เยาว์แสดงเอกสาร
เพื่อยืนยันอายุของผู้เยาว์ด้วย

นอกจากนี้ ส�าหรับบางสายการบิน “ผู้เยาว์เดินทางคนเดียว” ยังอาจ
รวมถึง การที่ผู้เยาว์มีพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองเดินทางไปในเที่ยวบินเดียวกับ 
ผู้เยาว์ด้วยแต่มิได้นั่งเคบินเดียวกันกับผู้เยาว์ด้วย7 ปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการ
ในการก�าหนดเง่ือนไขการเดนิทางของผู้เยาว์ คือ กฎหมายของรัฐสญัชาติ เช่น 
กฎหมายของประเทศอิตาลีได้ก�าหนดว่าผู้เยาว์สัญชาติอิตาลีอายุต�่ากว่า 14 ปี
จะเดินทางโดยเครื่องบินคนเดียวได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสืออนุญาตชนิดพิเศษ  

4 American Airlines, “Reservation for Unaccompanied Minors”[ออนไลน์] 
http://www.aa.com/i18n/disclaimers/childrenTravelingAloneChecklist.jsp เข้าเมื่อ 18 
มิถุนายน 2556

5 Jet Airways, “Unaccompanied Minors” [ออนไลน์] http://www.jetairways.
com/EN/IN/ProductAndServices/UnaccompaniedMinors.aspx เข้าเมือ่ 18 มถุินายน 2556

6 Air Canada, “Unaccompanied Minors”[ออนไลน์] http://www.aircanada.
com/en/travelinfo/before/youngtravellers/minors.html เข้าเมื่อ 18 มิถุนายน 2556

7 สายการบินที่ก�าหนดให้ “ผู้เยาว์เดินทางคนเดียว” หมายรวมถึง การที่ผู้เยาว์เดินทาง
พร้อม พ่อ แม่หรือผู้ปกครองแต่นั่งคนละเคบินกับผู้ปกครอง เช่น สายกำรบินแอร์ฟรำนส ์ 
(Air France) สำยกำรบินไชนำ อีสเทิร์น (China Eastern) ข้อมูลจาก Air France,  
“Unaccompanied Minors” [ออนไลน์] http://www.airfrance.com/KH/en/common/
guidevoyageur/assistance/bleue_enfant_seul_airfrance.htm เข้าเมื่อ 18 มิถุนายน 2556; 
China Eastern, “Unaccompanied Minors” [ออนไลน์] http://en.ceair.com/muovc/main/
en_GB/Static_pages/ChildrenTravelingAlone.html เข้าเมื่อ 18 มิถุนายน 2556
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เรียกว่า Dichiarazione Di Affido8 และบางประเทศ9 ก�าหนดให้ผู้เยาว์ที ่
เดินทางออกจากหรอืเข้าสู่ประเทศคนเดียวจะต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง 
ทัง้นี ้เมือ่ผูเ้ยาว์ผ่านเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายภายในและสายการบนิก�าหนดไว้แล้ว  
ผูเ้ยาว์จะสามารถใช้บรกิารของสายการบนิได้ โดยได้รบัการปฏบิตัจิากเจ้าหน้าที่
ของสายการบินตามที่ มำตรกำรกำรดูแลผู้เยำว์เดินทำงคนเดียว (Unac-
companied Minor–UM) ที่สายการบินก�าหนดไว้

8 กฎหมายของประเทศอิตำลี ก�าหนดให้ผู้เยาว์สัญชาติอิตาลีที่อายุต�่ากว่า 14 ปี ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องเดินทาง
ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ กล่ำวคือ ผู้เยำว์จะต้องถือหนังสืออนุญำต ที่เรียกว่ำ Dichiarazione 
Di Affido ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องถิ่นหรือกรณีที่พ่อแม่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ต่างประเทศ 
หนงัสอือนญุาตสามารถออกโดยกงสลุหรอืสถานทตูอิตาล ีแต่ไม่สามารถออกโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ประจ�าสนามบนิ และหากไม่มหีนงัสอือนญุาต Dichiarazione Di Affido ผูเ้ยำว์จะไม่สำมำรถ
เดินทำงออกจำกประเทศอิตำลีได้ ข้อมูลจาก Emirate, “Unaccompanied Minors” 
[ออนไลน์] http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/
unaccompanied_minors.aspx และ British Airways, “Children Traveling Alone” 
[ออนไลน์] http://www.britishairways.com/travel/childinfo/public/en_cz# เข้าเม่ือ 20 
พฤษภาคม 2556

9 ตัวอย่ำง เช่น ประเทศเม็กซิโก ได้ก�ำหนดให้ผู้เยำว์อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี ที่เดินทำง
เข้ำหรือออกจำกประเทศเม็กซิโกจะต้องมีหนังสือแสดงควำมยินยอมจำกพ่อและแม่ หรือ
ผู้ท่ีใช้อ�ำนำจปกครองหรอืผูป้กครองตำมกฎหมำย ประเทศโบลิเวีย ก�าหนดให้ผูเ้ยาว์อายตุ�า่
กว่า 18 ปีทีม่สีญัชาตโิบลเิวยีหรอืมีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศโบลเิวยี ซึง่ประสงค์จะเดนิทางล�าพงัหรอืเดนิ
ทางพร้อมผู้ปกครองคนเดยีวหรอืเดนิทางกบับคุคลทีส่าม ต้องมีหนงัสอือนญุาตจาก Juzgado del 
Menor โดยการขอหนงัสอือนญุาตดงักล่าวจากเจ้าหน้าทีโ่บลเิวยี พ่อแม่ หรอืผูป้กครองของผูเ้ยาว์
จะต้องน�าส�าเนาสูติบัตร บัตรประจ�าตัวของพ่อแม่ และการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อ
หรือแม่ฝ่ายที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับผู้เยาว์หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ โดยการ
อนญุาตนัน้ต้องระบเุฉพาะเจาะจงว่าให้ผูเ้ยาว์สามารถเดินทางคนเดียวหรอืเดนิทางไปโดยมเีพยีง
พ่อหรือแม่เดินทางไปด้วยหรือเดินทางไปกับบุคคลที่สาม ข้อมูลจาก Expedic, Inc, “ Minors 
travelling to Mexico” [ออนไลน์] http://support.expedia.com/app/answers/detail/a_
id/8568/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzcxNjQ0MTM4L3NpZC9lekFYe 
Dd0bA%3D%3D เข้าเมื่อ 19 มิถุนายน 2556 ; US Government, “Bolivia: Country  
Specific Information” [ออนไลน์] http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1069.
html เข้าเมื่อ 19 มิถุนายน 2556
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นโยบายของสายการบนิในการให้บรกิารผูเ้ยาว์เดินทางคนเดยีว

มาตรการการดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวจะเริ่มตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่อง
จนกระทัง่ผูเ้ยาว์เดนิทางถงึสถานปีลายทางและพบกบับคุคลท่ีมารบั โดยมาตรการ 
ทีใ่ช้กับผู้เยาว์เดนิทางคนเดยีวน้ันมีความแตกต่างกนัตามสายการบนิ เส้นทาง 
การบนิและอายขุองผูเ้ยาว์ อย่างไรกต็าม ม ีกฎ ระเบยีบ นโยบายบางประการ
ทีส่ายการบนิก�าหนดไว้คล้ายคลงึกัน เช่น การก�าหนดว่าผู้เยาว์เดนิทางคนเดยีว
จะสามารถโดยสารเครื่องบินได้เฉพาะเที่ยวบินที่ไม่มีการแวะพัก (Stop) หรือ
เปลี่ยนเครื่อง (Transit) และมิใช่เที่ยวบินสุดท้ายของวัน (Last flight of the 
day) ผู้เยาว์จะต้องเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเช็คอิน ผู้เยาว์ต้องติด
เข็มกลัดของสายการบินระหว่างการเดินทาง ผู้เยาว์จะไม่ถูกจัดให้นั่งบริเวณ
ทางออก และเมื่อเครื่องบินถึงสนามบินปลายทางจะมีการคุ้มกัน (Escort)  
ผู้เยาว์ระหว่างพาไปพบผู้มารับ ทั้งนี้ สายการบินจะมีการเก็บค่าบริการพิเศษ
ในการดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว โดยอัตราค่าบริการแตกต่างกันตาม 
สายการบินและเส้นทางการบิน

การห้ามผู้โดยสารชายนั่งติดกับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

มาตรการในการห้ามผู้โดยสารชายนั่งติดกับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว
เป็นนโยบายที่ใช้บังคับในหลายสายการบิน เช่น สายกำรบินแอร์ แควนตัส 
(Qantas) สำยกำรบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย (Virgin Australia)10  
 

10 The Telegraph,(2555) “Qantas and Virgin Australia criticized for child 
seat policy” (14 สิงหาคม) [ออนไลน์] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
australiaandthepacific/australia/9474724/Qantas–and–Virgin–Australia–criticised–for–
child–seat–policy.html เข้าเมื่อ 1 มิถุนายน 2556 
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สำยกำรบนิเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (Emirates Airline)11 และ สำยกำรบนิแอร์
นวิซแีลนด์ (Air New Zealand)12 มาตรการน้ีห้ามผูโ้ดยสารชายทีเ่ป็นผูใ้หญ่
นัง่ตดิกบัผู้โดยสารผูเ้ยาว์ทีเ่ดนิทางคนเดยีวโดยมไิด้ระบเุจาะจงเพศของผู้เยาว์
โดยก่อนท�าการบินลูกเรือจะท�าการตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อนท�าการบินว่า
มีผู้โดยสารผู้เยาว์ซึ่งเดินทางคนเดียวนั่งติดกับผู้โดยสารชายหรือไม่ หากพบ
ลกูเรอืจะขอให้ผูโ้ดยสารชายทีน่ัง่ตดิกบัผูเ้ยาว์เปลีย่นท่ีนัง่ นโยบายนีถู้กวิพากษ์
วจิารณ์อย่างกว้างขวางว่าท�าให้ผู้โดยสารชายซ่ึงถกูขอให้เปลีย่นทีน่ัง่เกดิความ
อับอายและรู้สึกว่าถูกละเมิดศักดิ์ศรี เพราะการถูกขอให้เปลี่ยนที่นั่งเท่ากับว่า
สายการบนิถอืว่าผูโ้ดยสารชายเป็นภัยต่อผูเ้ยาว์ ท้ังๆ ทีไ่ม่ปรากฏเหตผุลรองรบั
ข้อสนันษิฐานนี ้การขอให้เปลีย่นทีน่ัง่จงึเป็นการกระท�าท่ีเลือกปฏบิติัด้วยสาเหตุ
ทางเพศ13 แม้สายการบนิได้ให้เหตผุลว่านโยบายดงักล่าวเกดิขึน้จากการร้องขอ
จากผู้ปกครองผู้เยาว์และเป็นการกระท�าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เยาว์
ระหว่างการเดินทาง อีกทั้ง การขอให้ผู้โดยสารชายเปลี่ยนที่นั่ง เจ้าหน้าที่ของ
สายการบินจะกระท�าอย่างสุภาพและเคารพต่อผู้โดยสารก็ตาม14 

11 Someni, “Airline discrimination Table” [ออนไลน์] http://mensrights.com.
au/hot–topics/virgin–policy–change–after–male–passenger–was–moved–away–from–
children/เข้าเม่ือ 20 มิถุนายน 2556 อย่างไรก็ตาม ในเว็บไซต์นี้มีได้ระบุวันที่ เดือนหรือปี  
ที่ผู้เขียนได้สอบถามไปยังสายการบินหรือวันที่เจ้าหน้าที่สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส่งค�าตอบ
กลับมายังผู้เขียน

12 The New Zealand Herald, (2548) “Ban on men sitting next to  
unaccompanied minors” (29 พฤศจิกายน) [ออนไลน์] http://www.nzherald.co.nz/nz/
news/article.cfm?c_id=1&objectid=10357510 เข้าเมื่อ 20 มิถุนายน 2556

13 Men’s Rights, “Men cannot sit next to unaccompanied minors on Virgin 
flight” [ออนไลน์] http://mensrights.com.au/hot–topics/virgin–policy–change– 
after–male–passenger–was–moved–away–from–children/เข้าเมื่อ 18 มิถุนายน 2556

14 International Business Time, (2555) “Australian airlines’ seating policy 
to protect children alienates and stigmatizes adults” (14 สิงหาคม) [ออนไลน์] http://
www.ibtimes.com/australian–airlines–seating–policy–protect–children–alienates–and–
stigmatizes–adults–747573# เข้าเมื่อ 20 มิถุนายน 2556
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กรณพีพิาทระหว่าง สายการบนิบรติชิ แอร์เวย์ กบั นาย Mirko 
Fischer 

ในอดีต สายการบินบริติช แอร์เวย์ เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีนโยบาย
ห้ามผูโ้ดยสารชายทีเ่ป็นผูใ้หญ่นัง่ตดิกบัผูเ้ยาว์ทีเ่ดนิทางคนเดยีว โดยสายการบิน 
ได้ใช้นโยบายนี้มาเป็นเวลามากกว่าสิบปีก่อนจะมีการยกเลิกในปี พ.ศ. 2553 
หลงัจากเกดิข้อพิพาทขึน้ระหว่างสายการบินและนาย Mirko Fischer เม่ือวันที่  
20 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยนาย Mirko พร้อมภรรยาซึ่งตั้งครรภ์หกเดือน 
ได้โดยสารสายการบนิบริตชิ แอร์เวย์ จากลอนดอนเพือ่ไปยงัลกัเซมเบร์ิก โดย
ภรรยาของนาย Mirko ได้นั่งข้างหน้าต่างเพื่อชมวิว ส่วนนาย Mirko นั่งตรง
กลางระหว่างภรรยาของเขาและเด็กชายอายุ 12 ปี หลังจากผู้โดยสารทั้งหมด
เก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นวางเหนือศีรษะและนั่งประจ�าที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานของ
สายการบินได้เข้ามาขอให้นาย Mirko เปลี่ยนท่ีนั่ง ซึ่งเขาปฏิเสธพร้อมให้
เหตุผลว่าต้องการนั่งกับภรรยาของเขาซึ่งตั้งครรภ์ หลังจากนั้น พนักงานได้
แจ้งว่าเครื่องบินจะไม่สามารถขึ้นบินได้หากนาย Mirko ไม่เปลี่ยนที่นั่ง ท�าให้
นาย Mirko จ�ายอมเปลีย่นทีน่ัง่ แต่การกระท�าดงักล่าวท�าให้นาย Mirko รู้สกึ
อับอายจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลว่านโยบายดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ทางเพศ ตาม Sex Discrimination Act ของประเทศอังกฤษ ระหว่าง 
การพิจารณาที่ศาล Slough Country Court สายการบินบริติช แอร์เวย์ได้
ยอมรบัว่าได้เลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตทุางเพศต่อนาย Mirko Fischer และยนิยอม
ชดใช้ค่าเสียหาย15 

อย่างไรก็ตาม สายการบินไม่ยอมรับว่านโยบายดังกล่าวเป็นการเลือก
ปฏิบัติ โฆษกของสายการบินบริติช แอร์เวย์ได้กล่าวว่า สายการบินให้บริการ

15 The Sunday Telegraph, (2553) “British Airways changes discriminatory 
seating policy for men” (21 สิงหาคม) [ออนไลน์] http://www.telegraph.co.uk/travel/
travelnews/7957982/British–Airways–changes–discriminatory–seating–policy–for–
men.html เข้าเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556
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แก่ผูเ้ยาว์เดนิทางคนเดยีวจ�านวนหลายหม่ืนคนทกุปีและมคีวามภมูใิจในบริการ
ทีส่ายการบนิจดัให้กบัผูเ้ยาว์และผูป้กครอง สายการบินบรติิช แอร์เวย์ ได้เสนอ
บริการดังกล่าวแก่ผู้เยาว์อายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี ในทุกเที่ยวบินมาเป็นเวลา
หลายปี เนื่องจากเที่ยวบินบางเที่ยวใช้เวลาเดินทางนานถึง 13 ชั่วโมงและ
เป็นการเดนิทางข้ามคืน สายการบนิมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลผูเ้ยาว์เหล่านี้ 
อย่างจริงจัง ความปลอดภัยและมั่นคงของพวกเขาขึ้นอยู่กับสายการบิน16  
ถึงกระนั้นก็ดี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 สายการบินบริติช แอร์เวย์ก็ได้
ยกเลิกนโยบายการห้ามผู้โดยสารชายนั่งติดกับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว และ
ก�าหนดว่านโยบายการจดัทีน่ัง่ให้ผูเ้ยาว์เดนิทางคนเดยีวจะต้องท�าให้เกดิความ
ปลอดภัยแก่ผู้เยาว์แต่ต้องไม่ใช้วิธีที่เลือกปฏิบัต1ิ7

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการจดัทีน่ัง่ผูเ้ยาว์เดนิทางคนเดยีวสะท้อนให้เหน็ถงึ
ความจ�าเป็นในการสร้างมาตรฐานการปฏิบตัร่ิวมกนัระหว่างสายการบนิ องค์กำร
กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (International Civil Aviation  
Organization–ICAO) ซึง่เป็นทบวงการช�านญัพเิศษแห่งองค์การสหประชาชาติ
ทีม่วีตัถปุระสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐภาคใีนการก�าหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพและ
ความสม�่าเสมอของการขนส่งทางอากาศ ตั้งแต่การก่อตั้ง ICAO ในปี พ.ศ. 
2487 องค์กรนีไ้ด้ท�าหน้าทีพ่ฒันามาตรฐานความปลอดภัยของการเดินทางทาง
อากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการหลัก 4 วิธี คือ 1) การริเริ่มนโยบายและ
มาตรฐาน 2) การเฝ้าสังเกตแนวโน้มและตัวบ่งชี้ด้านความปลอดภัยท่ีส�าคัญ 

16 BBC News,(2553) “BA changes child seating policy following court case” 
(23 สิงหาคม) [ออนไลน์] http://www.bbc.co.uk/news/uk–11061577 เข้าเมื่อ 3 พฤษภาคม 
2556

17 อ้างแล้ว
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3) การวเิคราะห์ด้านความปลอดภยั 4) การด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ปัญหาด้าน
ความปลอดภัย18 ICAO ประสบความส�าเร็จในการพัฒนา มำตรฐำนและวิธี
ปฏิบัติที่แนะน�ำ (Standards and Recommended Practices–SARPs) 
หลายประการ เช่น การก�าหนดให้เครือ่งบนิมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้งานได้ 
และเพยีงพอ19 หลกัเกณฑ์ในการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยาน20 และหลกัเกณฑ์
ในการขนส่งสินค้าอันตราย21 โดยมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติเหล่าน้ีได้รับการ
เผยแพร่และรวมอยู่ในภาคผนวกของอนสุญัญาว่าด้วยการบินพลเรอืนระหว่าง
ประเทศ 

ในการประชุมของสมัชชา ICAO สมัยประชุมที่ 38 Executive  
Committee ในวันที่ 14–17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ICAO Facilitation 
Programme (FAL) Panel ได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการสร้างมาตรฐาน
ร่วมกันและแนวทางที่ชัดเจนในการขนส่งผู้โดยสารผู้เยาว์ท่ีเดินทางคนเดียว 
เน่ืองจากปัจจุบนันโยบายของแต่ละรฐัและกระบวนการควบคมุเคร่ืองบนิทีต่่างกนั 
ท�าให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในการดูแลผู้เยาว์ โดยมีการเสนอให้จัดท�า
มาตรฐานและวธีิปฏบิตัทิีแ่นะน�า (Standards and Recommended Practices– 
SARPs) และคู่มือว่าด้วยเรื่องการบินของผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวขึ้น22 

18 ICAO, “Safety Report 2013” [ออนไลน์] https://www.google.co.th/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A 
%2F%2Fwww.icao.int%2Fsafety%2FDocuments%2FICAO_2013–Safety–Report_ 
FINAL.pdf&ei=bjPEUciMFpHxrQfptYGACA&usg=AFQjCNFKXUC9W94 
MzwPzNcgVVx3MCkEhCg&sig2=rYTtF–o_0Wjm1KkgPh3Yaw&bvm=bv.48293060,d.
bmk เข้าเมื่อ 21 มิถุนายน 2556

19 Dr. Anthony Evans, “ICAO health–related standards and Recommended  
Practices” [ออนไลน์] http://www.caa.co.za/resource%20center/ASO/Avmed/CAPSCA/
CAPSCA–Kenya/ICAOHealthrelatedSARPs.pdf เข้าเมื่อ 21 มิถุนายน 2556

20 ภาคผนวก 12 อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
21 ภาคผนวก 18 อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
22 International Civil Aviation Organization, Working Paper “Developments 
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บทสรุป 

ในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศทวีความส�าคัญต่อมนุษย์มากขึ้น 
มาตรการต่างๆ ทีส่ายการบนิใช้บงัคบัต่างส่งผลต่อความปลอดภยัทัง้ด้านชวีติ
และทรัพสินย์ของผู้โดยสาร ปัญหาการจัดที่นั่งให้ผู้เยาว์เดินทางคนเดียวเป็น
เพียงปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความไม่สอดคล้องกันในการปฏิบัติของ 
สายการบนิซึง่ส่งผลกระทบต่อทัง้ตัวผูโ้ดยสารผูเ้ยาว์และผู้โดยสารคนอืน่ ทัง้นี้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทกุฝ่าย ทัง้องค์กรท่ีท�าหน้าท่ีพัฒนามาตรฐานกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ รัฐ และสายการบินต่างๆ ในการสร้างและบังคับใช้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยที่ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ตัวผู้เยาว์
และเคารพต่อสิทธิของผู้โดยสารคนอื่นๆ ต่อไป
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บทน�า

เน่ืองจากอัตราการก่อการร้ายโดยใช้อากาศยานเป็นอาวุธมีจ�านวน 
เพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน เช่น เหตุการณ์จี้เครื่องบินเพื่อใช้ในการก่อการร้ายซึ่ง 
เกิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 (2001) และเหตุการณ์ 
จี้เครื่องบินซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ. 2546 (2003) ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�านวนมหาศาล ประเทศต่างๆ จึงมีการออกกฎหมาย
เพือ่เพิม่มาตรการรกัษาความปลอดภยัในสนามบนิและอากาศยาน แต่การออก
กฎหมายในบางกรณีก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน
มากเกินสมควร ดังเช่น กรณีที่รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้ตราพระราช
บัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ (Luftsicherheitsgesetz–
LuftSiG, Aviation Security Act) ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ�านาจ
กองทพัทหารแห่งสหพนัธรฐัใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงท�าลายอากาศยาน

* น.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
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ซึง่ถกูสนันษิฐานว่าจะก่อให้เกิด “อุบตัเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษ” (der besonders 
schwerer Unglücksfall, especially grave accident) เพื่อเป็นการป้องกัน
มใิห้เกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรงดงักล่าว โดยให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมแห่ง
สหพันธรัฐ (Bundesminister der Verteidigung, Federal Minister of 
Defence) เป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจออกค�าสั่งเพื่อใช้มาตรการดังกล่าว 
ซึง่ในเวลาต่อมาได้เกดิข้อสงสยัเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของข้อ 14.3 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ จึงมีทนายความ
ผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ร้องซ่ึงเป็นนักบินจ�านวน 6 รายได้ย่ืนค�าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเยอรมันให้วินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของข้อ 14.3 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จนมีค�าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี 
ที่ 1 บีวีอา 357/05 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (2006)1 เกี่ยวกับ
ประเด็นที่น่าสนใจว่าการที่ผู้ก่อการร้ายใช้อากาศยานในการก่อการร้ายโดย
เจตนาอยูใ่นความหมายของค�าว่า “อบัุตเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษ” ตามรฐัธรรมนญู
แห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ี(Grundgesetz, Basic Law) หรอืไม่ และการทีก่องทพั
สามารถท�าลายอากาศยานซ่ึงถูกสันนิษฐานว่าจะก่อให้เกิด อุบัติเหตุร้ายแรง
เป็นพเิศษนัน้ แม้จะมเีป้าหมายเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษ 
แต่ก็เป็นการให้อ�านาจรัฐในการสังหารผู้โดยสารและลูกเรือในอากาศยานซึ่ง
มไิด้มส่ีวนร่วมในการก่อการร้ายอนัเป็นการขดัต่อหลกัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์
และสทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนซึง่ได้บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญแห่งสหพันธรฐั
เยอรมนีหรือไม่

1 Bundesverfassungsgericht 1 BvR 357/05 <http://www.bverfg.de/ 
entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html> 

 Decision No.1 BvR 357/05 <http://www.bundesverfassungsgericht.de/
entscheidungen/rs20060215_1bvr035705en.html>
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ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (2002) รัฐสภายุโรปและคณะมนตรี
แห่งสหภาพยุโรป (das Europäische Parlament und der Rat der  
Europäischen Union, European Parliament and the Council of the 
European Union) ได้รับรองข้อบังคับหมายเลข 2320/2002 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม ค.ศ. 2002 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับหมายเลข 849/2004 ลงวันที่ 
29 เมษายน ค.ศ. 2004 (Regulation (EC) No. 2320/2002 of 30  
December 2002 amended by Regulation (EC) No. 849/2004 of 29 
April 2004) ซึ่งข้อบังคับหมายเลข 2320/2002 นี้ได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ทั่วไป
ในการรกัษาความปลอดภัยการบนิพลเรอืน (Sicherheit in der Zivilluftfahrt, 
civil aviation security) และการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยการเดิน
อากาศส�าหรับสนามบินต่างๆ ที่อยู่ในดินแดนของรัฐสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป 
(Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, Member States of 
the European Community) เพือ่ป้องกันการก่อการร้ายภายในสนามบนิและ
อากาศยาน

ในเวลาต่อมาสหพันธรฐัเยอรมนีได้ออกข้อก�าหนดและมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยทางอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดดังกล่าวของ
รฐัสภายโุรปและคณะมนตรแีห่งสหภาพยโุรป โดยได้มกีารก่อตัง้ “ศูนย์บัญชาการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยทางอากาศแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี” (Nationales 
Lage–und Führungszentrum “Sicherheit im Luftraum”, National Air 
Security Center) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (2003) องค์กรดังกล่าวอยู่
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม (der Bundeswehr, Federal Armed Forces) 
ส�านักงานต�ารวจแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (der Bundespolizei, Federal  
Police) และศนูย์ควบคมุการจราจรทางอากาศ (der Deutschen Flugsicherung,  
German Air Navigation Services) มีหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาความปลอดภยั
ไม่ให้เกิดการก่อการร้ายทางอากาศโดยอาศัยมาตรการควบคุมต่างๆ ตามที่
ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ และ 
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พระราชบญัญัตฉิบบันีไ้ด้ประกาศลงในในราชกจิจานเุบกษาแห่งสหพนัธรฐัเยอรมนี  
(Bundesgesetzblatt, Federal Law Gazette) หน้า 78 ลงวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2548 (2005) 

พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศมีวัตถุประสงค์
หลักในการป้องกันการก่อการร้ายทางอากาศ อันได้แก่การจี้เครื่องบินหรือ 
การใช้อากาศยานในการก่อวินาศภัยเป็นต้น และได้ก�าหนดมาตรการในการรกัษา 
ความปลอดภัยทางอากาศไว้ใน ข้อ 13 ถึง ข้อ 15 เร่ืองการสนับสนุนและ 
การช่วยเหลือโดยกองทพัทหาร (Unterstützung und Amtshilfe durch die 
Streitkräfte, support and administrative assistance by the Armed 
Forces) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ โดย 
ข้อ 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักไว้ว่า เมื่อมีเหตุการณ์อันส�าคัญ 
ที่เกิดขึ้นทางอากาศ ในบริบทที่สามารถใช้ก�าลังต�ารวจเข้าช่วยเหลือได้ หาก
ปรากฏข้อเทจ็จรงิซึง่สามารถสนันษิฐานได้ว่าเหตกุารณ์ “อุบัติเหตุร้ายแรงเป็น
พิเศษ” ตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 35.2 ประโยคที่ 2 หรือ ข้อ 35.3 รัฐธรรมนูญ
ของสหพันธรัฐเยอรมนี ใกล้จะเกิดขึ้น กองทัพทหาร สามารถส่งกองก�าลัง 
เท่าที่จ�าเป็นเข้าช่วยเหลือก�าลังต�ารวจในสังกัดรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ (Länder, 
states) น้ันเพ่ือป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษเช่นว่านั้นโดยอาศัย
อ�านาจตามข้อ 13.1 แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภัยการเดนิอากาศ2 

2 Luftsicherheitsgesetzes, Aviation Security Act
Artikle 13(1) Liegen auf Grund eines erheblichen Luftzwischenfalls Tatsachen 

vor, die im Rahmen der Gefahrenabwehr die Annahme begründen, dass ein besonders 
schwerer Unglücksfall nach Artikel 35 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 des Grundgesetzes 
bevorsteht, können die Streitkräfte, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich 
ist, zur Unterstützung der Polizeikräfte der Länder im Luftraum zur Verhinderung 
dieses Unglücksfalles eingesetzt werden.

Article 13(1) Where on account of a major aerial incident, facts exist that,  
in the context of the exercise of police power, give rise to the assumption that an 
“especially grave accident” within the meaning of Article 35.2 sentence 2 or 3 of the 
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ผูท้ีรั่บผดิชอบในการตดัสนิใจออกค�าสัง่ใช้มาตรการในกรณทีีเ่กิดเหตกุารณ์ 
ตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ใน ข้อ 35.2 ประโยคที ่2 รฐัธรรมนญูของสหพันธรัฐเยอรมนี 
ในอาณาเขตของรฐับาลท้องถิน่ใดมลรัฐหนึง่ (Land, state) คอืรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐ โดยรัฐมนตรีมีอ�านาจตัดสินใจสั่งการเม่ือ 
ได้รับค�าขอจากรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งตัวแทนไว้ ให้สมาชิกสภารัฐบาลกลางซึ่งมีอ�านาจ
รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ�านาจตัดสินใจสั่งการแทน 
โดยปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐ3 ส่วน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน ข้อ 35.3 แห่งรัฐธรรมนูญของ
สหพนัธรัฐเยอรมน ีขึน้ในอาณาเขตของรัฐบาลท้องถิน่มากกว่า 1 มลรฐั (Land, 
state) รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐย่อมเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจออกค�าสั่งใช้
มาตรการโดยปรึกษาหารอืกบัรฐับาลท้องถิน่ (Länder, states) ซึง่ได้รบัผลกระทบ 
หากรัฐบาลกลางไม่สามารถตัดสินใจส่ังการได้ในขณะนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมหรือผู้ซ่ึงมอี�านาจส่ังการแทนรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม

Basic Law is imminent, the armed forces can be employed to support the police 
forces of the Laender in the air space to prevent such accident.

3 Artikle 13(2) Die Entscheidung über einen Einsatz nach Artikel 35 Abs. 2 
Satz 2 des Grundgesetzes trifft auf Anforderung des betroffenen Landes der  
Bundesminister der Verteidigung oder im Vertretungsfall das zu seiner Vertretung 
berechtigte Mitglied der Bundesregierung im Benehmen mit dem Bundesminister des 
Innern. Ist sofortiges Handeln geboten, ist das Bundesministerium des Innern  
unverzüglich zu unterrichten.

Article 13(2) The decision about a mission pursuant to Article 35.2 sentence 
2 of the Basic Law shall be taken by the Federal Minister of Defence upon request 
of the Land affected, or in the event of the Minister of Defence having to be  
represented, by the member of the Federal Government who is authorised to represent 
the Minister, in consultation with the Federal Minister of the Interior. Where  
immediate action is required, the Federal Ministry of the Interior is to be informed 
without delay.
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สามารถตัดสินใจออกค�าส่ังใช้มาตรการร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย และรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐจะต้องออกค�าสั่งในภายหลัง 
โดยไม่ชักช้า4

มาตรการในการป้องกันการก่อการร้ายทางอากาศตามพระราชบัญญัติ
การรกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศได้บญัญตัไิว้ในข้อ 14 และ ข้อ 15 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งในข้อ 14.1 ได้บัญญัติไว้ว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษ กองทัพอาจสั่งให้อากาศยานบินออกนอกเส้นทาง 
การบนิ หรอืสัง่ให้อากาศยานลงจอดหรอืขู่ว่าจะให้ก�าลงัทางทหารหรือยงิขูไ่ด้5 
ในมาตรการต่างๆ เหล่านี้ผู้มีหน้าที่ออกค�าสั่งจะต้องเลือกใช้มาตรการที่มี 

4 Artikle 13(3) Die Entscheidung über einen Einsatz nach Artikel 35 Abs. 3 
des Grundgesetzes trifft die Bundesregierung im Benehmen mit den betroffenen 
Ländern. Ist eine rechtzeitige Entscheidung der Bundesregierung nicht möglich, so 
entscheidet der Bundesminister der Verteidigung oder im Vertretungsfall das zu 
seiner Vertretung berechtigte Mitglied der Bundesregierung im Benehmen mit dem 
Bundesminister des Innern. Die Entscheidung der Bundesregierung ist unverzüglich 
herbeizuführen. Ist sofortiges Handeln geboten, sind die betroffenen Länder und das 
Bundesministerium des Innern unverzüglich zu unterrichten.

Article 13(3) The decision about a mission pursuant to Article 35.3 of the 
Basic Law shall be taken by the Federal Government in consultation with the Länder 
affected. If a decision of the Federal Government is not possible in time, the Minister  
of Defence, or in the event of the Minister of Defence having to be represented, the 
member of the Federal Government who is authorised to represent the Minister, shall 
take the decision in consultation with the Federal Minister of the Interior. The  
decision of the Federal Government is to be brought about without delay. Where 
immediate action is required, the Länder affected and the Federal Ministry of the 
Interior are to be informed without delay.

5 Artikle 14 (1) Zur Verhinderung des Eintritts eines besonders schweren 
Unglücksfalles dürfen die Streitkräfte im Luftraum Luftfahrzeuge abdrängen, zur 
Landung zwingen, den Einsatz von Waffengewalt androhen oder Warnschüsse  
abgeben.
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ผลกระทบต่อปัจเจกชนและต่อสาธารณะให้น้อยที่สุด และจะต้องใช้มาตรการ
แต่เพียงเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเช่นว่านั้น โดยจะต้องไม่ให้เกิด 
ความเสียหายมากเกินกว่าผลส�าเร็จของการใช้มาตรการ6 กล่าวคือ มาตรการ
ทีใ่ช้เพือ่ป้องกนัไม่เกดิอบัุตเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษนัน้จะต้องก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ของรัฐและเอกชนมากกว่าก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อรัฐและเอกชนนั้นเอง และในข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความ
ปลอดภัยการเดินอากาศ ได้ก�าหนดให้ใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงต่อ
อากาศยาน เฉพาะในกรณีที่สันนิษฐานได้ว่าอากาศยานล�าดังกล่าวถูกใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และจะต้องใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อปัดป้อง
อนัตรายทีใ่กล้จะเกิดขึน้เท่านัน้7 ผู้ซ่ึงมีอ�านาจในการออกค�าส่ังใช้มาตรการตาม 
 

Article 14(1) To prevent the occurrence of an especially grave accident, the 
armed forces may force the aircraft off its course in the air space, force it to land, 
threaten to use armed force, or fire warning shots.

6 Artikle 14 (2) Von mehreren möglichen Maßnahmen ist diejenige  
auszuwählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigt. Die Maßnahme darf nur so lange und so weit durchgeführt werden, 
wie ihr Zweck es erfordert. Sie darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem 
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

Article 14(2) From several possible measures, the one which will probably 
least impair the individual and the general public is to be chosen. The measure may 
only be carried out as long as and to the extent that its purpose requires. It may not 
result in a detriment that is recognisably out of proportion to the aspired success.

7 Artikle 14(3) Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ist nur  
zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug 
gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel 
zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist.

Article 14(3) The direct use of armed force is permissible only where it must 
be assumed under the circumstances that the aircraft is intended to be used against 
human lives, and where this is the only means to avert the imminent danger.
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ข้อ 14.3 คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือสมาชิกแห่งรัฐบาลกลางซึ่ง
มีอ�านาจสั่งการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8

ข้อ 15 ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศได้
ก�าหนดให้ ใช้มาตรการตามข้อ 14.1 และ ข้อ 14.3 กต่็อเมือ่เจ้าหน้าท่ีผูมี้อ�านาจ
ในควบคุมการเดินอากาศได้มีการตรวจสอบอากาศยานล�าดังกล่าวแล้วและ 
ไม่สามารถแจ้งเตือนหรือเปล่ียนเส้นทางการบินของอากาศยานล�าดังกล่าวได้ 
เมือ่เกดิเหตกุารณ์เช่นนีข้ึน้ให้ผูบ้ญัชาการทหารแจ้งไปยงัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหมเพื่อออกค�าสั่งใช้มาตรการตามข้อ 14.1 และ ข้อ 14.3 โดยไม่ชักช้า9

ในเวลาต่อมาทนายความผูร้บัมอบอ�านาจจากผูร้้องซึง่เป็นนกับนิจ�านวน 
6 ท่านได้ยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญูเยอรมน ีโดยอ้างว่าพระราชบญัญตักิาร
รกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศนัน่ขดัต่อรฐัธรรมนญูแห่งสหพันธรฐัเยอรมนี 
โดยได้ให้เหตุผลดังต่อไปนี้

8 Artikel 14(4) Die Maßnahme nach Absatz 3 kann nur der Bundesminister 
der Verteidigung oder im Vertretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte Mitglied 
der Bundesregierung anordnen…

Article 14(4) The measure pursuant to subsection 3 can only be ordered by 
the Federal Minister of Defence, or in the event of the Minister of Defence having 
to be represented, by the member of the Federal Government who is authorised to 
represent the Minister…

9 Artikel 15(1) Die Maßnahmen nach § 14 Abs. 1 und 3 dürfen erst nach 
Überprüfung sowie erfolglosen Versuchen zur Warnung und Umleitung getroffen 
werden. Zu diesem Zweck können die Streitkräfte auf Ersuchen der für die  
Flugsicherung zuständigen Stelle im Luftraum Luftfahrzeuge überprüfen, umleiten 
oder warnen…

Article 15(1) The measures pursuant to § 14.1 and 14.3 may only be taken 
after a check [of the aircraft] and unsuccessful attempts at warning and diverting [the 
aircraft]. For this purpose, the armed forces can, upon request of the authority  
responsible for air traffic control, check, divert or warn aircraft in the air space …
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1. เนือ่งจากข้อ 14.3 แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้ให้อ�านาจรฐัในการ
สงัหารประชาชนโดยเจตนา เพราะข้อ 14.3 น้ันได้อนญุาตให้มกีารใช้ยทุโธปกรณ์
ทางทหารโดยตรงต่ออากาศยาน ซึ่งย่อมเป็นที่แน่แท้ว่าผู้โดยสารและลูกเรือ
ทั้งหมดในอากาศยานจะต้องเสียชีวิต ผู้ร้องซึ่งเป็นนักบินและเดินทางโดยใช้
อากาศยานอยู่บ่อยครั้งอาจได้รับอันตรายจากการใช้มาตรการตามพระราช
บัญญัติดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ดังนี้ ข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความ
ปลอดภยัการเดนิอากาศจงึละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูร้้องตามข้อ 1.1 รฐัธรรมนญู
แห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ีซึง่ได้บญัญตัว่ิา ศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ (Die Würde 
des Menschen, human dignity) ย่อมไม่อาจถกูละเมิดได้ การให้ความเคารพ
และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด10

2. เนื่องจากอ�านาจในการตัดสินใจออกค�าสั่งใช้มาตรการดังกล่าวอยู่ที่
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมแต่เพยีงผู้เดยีว โดยพระราชบญัญัตกิารรกัษา
ความปลอดภัยการเดินอากาศไม่ได้ก�าหนดทางเลือกอื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือ
ให้โอกาสผู้โดยสารและลูกเรือในการป้องกันตัวเองก่อนที่จะมีการใช้มาตรการ
ตามข้อ 14.3 พระราชบัญญัตกิารรกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศ การทีร่ฐั
ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือซึ่งตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย
และใช้มาตรการในการสังหารผู้โดยสารและลูกเรือ จึงเป็นการปฏิเสธสิทธิใน
ชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือและย่อมขัดต่อข้อ 2.1 ประโยคที่ 1 รัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งได้บัญญัติว่า บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในชีวิตและ
ร่างกายโดยสมบรูณ์ เสรีภาพของแต่ละบคุคลย่อมไม่อาจถูกละเมิด สทิธเิหล่านี ้
อาจถูกแทรกแซงได้แต่เท่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย11

10 Grundgesetz, Basic Law
Artikel 1(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Article 1(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall 

be the duty of all state authority.
11 Artikel 2(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,  
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3. รฐัไม่สามารถอ้างว่ารฐัจะใช้มาตรการตามข้อ 14.3 แห่งพระราชบญัญตั ิ
การรักษาความปลอดภยัการเดนิอากาศเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอนัตรายต่อประชาชน 
ส่วนใหญ่โดยสังหารประชาชนส่วนน้อยโดยเจตนา ประชาชนส่วนน้อยในที่น้ี
มใิช่ผูก่้อการร้ายหรอืผู้กระท�าความผิด แต่เป็นเหยือ่ของการก่อการร้ายเสยีเอง 
กล่าวคอืผูโ้ดยสารและลกูเรอื รฐัไม่สามารถน�าชวีติของประชาชนมานับจ�านวน
แล้วชัง่น�า้หนกัว่าประชาชนส่วนหนึง่ใดได้รบัผลกระทบมากกว่ากนั เพราะการ
วัดคุณค่าของชีวิตที่ปริมาณย่อมเป็นการลดทอนคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์ของประชาชนแต่ละคนซึง่ได้รบัการรบัรองไว้ในมาตราแรกของรัฐธรรมนญู
แห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ีและหากรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมแห่งสหพนัธรฐั
ได้รบัข้อมลูอนัพึงสนันษิฐานได้ว่ามกีารใช้อากาศยานในการก่อการร้าย รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถออกค�าส่ังให้ใช้ยทุโธปกรณ์ทางทหารท�าลาย
อากาศยานล�าน้ันได้ในทันที ผู้โดยสารและลูกเรือจะต้องสละชีวิตของตนเอง
เพียงเพราะใครคนใดคนหนึ่งสันนิษฐานว่าจะเกิดการก่อการร้าย เสมือนหนึ่ง
ว่าชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือในอากาศยานตกลงอยู่ในก�ามือของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าสิทธิในชีวิต
ของผู้โดยสารและลกูเรือ และเป็นการละเมดิต่อสทิธมินษุยชนของพวกเขาด้วย
เช่นกัน ข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ 
จึงขัดต่อข้อ 1.1 และข้อ 2.1 ประโยคที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี

4. พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ ขัดต่อข้อ 
87 เอ 2 ประกอบข้อ 35.2 และ ข้อ 35.3 ตามรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐัเยอรมนี 
เนื่องจาก ข้อ 87 เอ 2 ได้บัญญัติว่า นอกเหนือจากการใช้กองทัพทหารเพื่อ
ป้องกันประเทศ จะใช้กองทัพทหารได้แต่เท่าที่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐให้

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

Article 2(1) Every person shall have the right to free development of his 
personality insofar as he does not violate the rights of others or offend against the 
constitutional order or the moral law.
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อ�านาจเท่านั้น12 ซึ่งการที่ข้อ 13.1 พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้อ้างถึงกรณี 
“อบัุติเหตุร้ายแรงเป็นพเิศษ” ตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในข้อ 35.2 ประโยคที ่2 หรอื 
ข้อ 35.3 ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมนี ในการออกค�าสั่งต่อกองทัพ
ทหารเพ่ือใช้มาตรการต่างๆ ดงันี ้จงึต้องพจิารณาว่าข้อ 35.2 ประโยคที ่2 หรอื 
ข้อ 35.3 ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมนีได้ก�าหนดขอบเขตการใช้
กองทัพทหารในสถานการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษไว้อย่างไร

ในข้อ 35.2 ได้วางหลักว่า เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นใดรัฐท้องถิ่นหนึ่งประสบ
สถานการณ์ร้ายแรง และเพือ่เข้าควบคมุ อบุติัเหตรุ้ายแรงพิเศษ หรือภยัธรรมชาติ 
(Naturkatastrophe, natural disaster) ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีข่องรัฐบาลท้องถ่ินนัน้  
รัฐบาลท้องถิ่นอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจของรัฐบาลท้องถิ่น
อ่ืนๆ หรือความช่วยเหลือในด้านบุคลากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกจาก 
หน่วยงานรัฐอื่นๆ กองทัพทหาร หรือต�ารวจตระเวนชายแดนแห่งสหพันธรัฐ 
เพื่อเข้าช่วยเหลือก�าลังต�ารวจที่สังกัดอยู่ในเขตพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ 
ประสบภัย13 และข้อ 35.3 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้วางหลักว่า 

12 Artikel 87a(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt 
werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.

Article 87a (2) Apart from defence, the Armed Forces may be employed only 
to the extent expressly permitted by this Basic Law.

13 Artikel 35(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte 
und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei  
anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer  
Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land 
Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen  
sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.

Article 35(2) In order to maintain or restore public security or order, a Land 
in particularly serious cases may call upon personnel and facilities of the Federal 
Border Police to assist its police when without such assistance the police could not 
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หากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐบาลท้องถิ่น
มากกว่า 1 รัฐบาล รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีอาจให้ค�าแนะน�าแก่
รฐับาลท้องถิน่ใดรัฐบาลท้องถิน่หนึง่แต่เท่าท่ีจ�าเป็นเพือ่ส่งก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ไปยงัรฐับาลท้องถิน่อืน่ และอาจส่งก�าลงัต�ารวจตระเวนชายแดนแห่งสหพันธรัฐ 
หรือกองทัพทหาร เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจ14 เช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า
รัฐธรรมนญูได้ก�าหนดให้รฐับาลท้องถ่ินขอความช่วยเหลอืจากกองทพั เพือ่เข้า
ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีต่�ารวจท่ีสังกัดอยูใ่นเขตพ้ืนทีข่องรัฐบาลท้องถ่ินทีป่ระสบภยั  
ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
กองทัพจึงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งไม่รวมถึง  
“การใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหาร” แต่อย่างใด เพราะเจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อม 
ไม่สามารถใช้การใช้ยทุโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ และเนือ่งจาก
ข้อ 35.3 รฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐัเยอรมนกี�าหนดให้รฐับาลกลางแห่งสหพนัธรฐั

fulfil their responsibilities, or could do so only with great difficulty. In order to respond 
to a grave accident or a natural disaster, a Land may call for the assistance of police 
forces of other Länder or of personnel and facilities of other administrative  
authorities, of the Armed Forces, or of the Federal Border Police.

14 Artikel 35(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das 
Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen 
Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen,  
Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des  
Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte  
einsetzen. Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen 
des Bundesrates, im übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.

Article 35(3) If the natural disaster or accident endangers the territory of more 
than one Land, the Federal Government, insofar as is necessary to combat the danger, 
may instruct the Land governments to place police forces at the disposal of other 
Länder, and may deploy units of the Federal Border Police or the Armed Forces to 
support the police. Measures taken by the Federal Government pursuant to the first 
sentence of this paragraph shall be rescinded at any time at the demand of the  
Bundesrat, and in any event as soon as the danger is removed.
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เท่านีท้ีม่อี�านาจออกค�าสัง่ส่งกองทัพทหารเข้าช่วยเหลอืรฐับาลท้องถิน่ท่ีประสบ
ภยั แต่การทีพ่ระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภยัก�าหนดให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมหรือผู้ซ่ึงมอี�านาจส่ังการแทนรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
สามารถตัดสินใจออกค�าสั่งใช้มาตรการตามข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าวร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่รัฐบาลกลาง
ไม่สามารถตัดสินใจส่ังการได้ในขณะน้ัน แม้ในเวลาต่อมารัฐบาลกลางแห่ง
สหพนัธรฐัจะต้องออกค�าส่ังมาในภายหลงัโดยไม่ชกัช้า การให้อ�านาจในการสัง่
การกองทพัในพืน้ทีข่องรฐับาลท้องถิน่อืน่แก่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม
ร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย่อมเป็นการไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี

ประเด็นที่จะต้องพิจารณา

1. ผูร้้องมสีทิธทิีจ่ะยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญูหรอืไม่ เนือ่งจากผูร้้อง
ยังมิได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย 
การเดินอากาศ

2. การที ่ข้อ 14.3 แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภยัการเดนิ
อากาศได้ก�าหนดให้ใช้ “ยทุโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงต่ออากาศยาน” ขัดต่อ
ข้อ 1.1 เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และข้อ 2.2 ประโยคที่ 1 เรื่องสิทธิในชีวิต
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีหรือไม่

3. การใช้อากาศยานในการก่อการร้ายโดยเจตนาจะรวมอยู่ในความ
หมายของค�าว่า “อบุตัเิหตรุ้ายแรงพิเศษ” ตามข้อ 35.2 และข้อ 35.3 รัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐเยอรมนีหรือไม่ เนื่องจากอุบัติเหตุคือเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน
ซึ่งอาจเกิดจากความประมาทหรือความไม่ตั้งใจของมนุษย์ กล่าวคือไม่ได้เกิด
จากเจตนาของมนุษย์แต่อย่างใด และการ “เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพิเศษใน
อาณาเขตของรัฐบาลท้องถิ่นใดรัฐบาลท้องหนึ่ง” ตามข้อ 35.2 และข้อ 35.3 
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีนี้ จะรวมถึง “อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษ
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อันใกล้จะเกิดขึ้น” ตามข้อ 13.1 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย
การเดินอากาศด้วยหรือไม่

4. การที่ข้อ 14.3 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดิน
อากาศก�าหนดให้ใช้การใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารท�าลายอากาศยาน ขัดต่อ  
ข้อ 87 เอ 2 ประกอบข้อ 35.2 และข้อ 35.3 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
เยอรมนีหรือไม่

การปรับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

1. ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีได้วินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีอ�านาจที่จะยื่นค�าร้อง
ต่อศาลรฐัธรรมนญู เพราะบทบญัญติัในพระราชบญัญัตกิารรกัษาความปลอดภยั
การเดินอากาศมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องโดยตรง เมื่อพิจารณา
จากข้อ 14.3 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ การใช้
ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงเพ่ือท�าลายอากาศยานซึง่อาจก่อให้เกดิอนัตราย
ต่อชีวิตผู้อื่นนั้น ย่อมกระทบต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ก่อการร้าย อันได้แก่ ผู้โดยสารและลูกเรือ การที่ผู้ร้องเป็นนักบินและเดินทาง
โดยใช้อากาศยานเป็นประจ�า ย่อมเพียงพอที่จะเล็งเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
ดงักล่าวกระทบต่อสทิธขิัน้พ้ืนฐานของผู้ร้อง โดยไม่ต้องรอให้มกีารใช้มาตรการ
ตามข้อ 14.3 กับตัวผู้ร้องเองเสียก่อน 

2. ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดของ 
ชาวเยอรมนั เนือ่งจากศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ได้การรบัรองไว้อยูใ่นข้อ 1.1 ของ
รฐัธรรมนญูแห่งสหพันธรฐัเยอรมน ีโดยรฐัพึงจะต้องให้ความเคารพและปกป้อง
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของประชาชนแต่ละคน การทีข้่อ 14.3 พระราชบญัญตัิ
การรกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศให้อ�านาจรฐัในการท�าลายอากาศยาน
โดยใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรง ย่อมหมายความว่าหากมีการท�าลาย
อากาศยานเกดิขึน้ ย่อมเป็นทีป่ระจกัษ์ว่าบคุคลทัง้หมดซึง่อยูใ่นอากาศยานล�า
ดังกล่าวจะต้องเสียชีวิต ทั้งผู้ก่อการร้ายและผู้บริสุทธิ์อันได้แก่ผู้โดยสารและ 
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ลกูเรอื อย่างไรก็ดกีารทีผู่โ้ดยสารและลกูเรอืถกูผู้ก่อการร้ายใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การก่อการร้ายและอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจปกป้องช่วยเหลือตัวเองได้ รัฐยังคง
มหีน้าทีท่ี่จะต้องพิทักษ์ชวิีตของผูโ้ดยสารและลูกเรอืบนอากาศยานล�าดงักล่าว
ได้รอดพ้นจากอนัตราย เช่นเดยีวกบัทีร่ฐัพยายามใช้มาตรการต่างๆ เข้าจดัการ
กับอากาศยานที่ใช้ในการก่อการร้ายเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนที่อยู่บน 
พื้นดิน อันเป็นการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทั้ง 
ในอากาศยานและประชาชนที่อยู่บนพื้นดิน แต่เนื่องจากข้อ 14.3 แห่งพระราช
บัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ กลับให้อ�านาจรัฐในการใช้
มาตรการเพื่อก�าจัดผู้โดยสารและลูกเรือท่ีอยู่ในอากาศยานเพื่อแลกกับการ
พทิกัษ์ชวีติของประชาชนท่ีอยูบ่นพืน้ดนิ แทนท่ีมาตรการดงักล่าวตามพระราช
บญัญตัจิะเป็นการช่วยเหลอืผูโ้ดยสารและลูกเรือ กลบัเป็นการปฏเิสธความเป็น
มนุษย์ของผู้โดยสารและลูกเรือและปฏิบัติต่อผู้โดยสารและลูกเรือเยี่ยงวัตถุ  
การทีร่ฐัให้ความส�าคญัต่อชวีติของประชาชนทีอ่ยูบ่นพืน้ดนิมากกว่าผูโ้ดยสาร
และลูกเรือบนอากาศยานจึงเป็นการลดทอนคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนษุย์ของผูโ้ดยสารและลกูเรอื ดงันัน้ การที ่ข้อ 14.3 แห่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวที่อนุญาตให้มีการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงต่ออากาศยานจึง
ขัดต่อข้อ 1.1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี

ข้อ 2.2 ประโยคที่ 1 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้ให ้
หลักประกันสิทธิในชีวิตของประชาชน สิทธิในชีวิตของประชาชนย่อมได้รับ 
การพทิกัษ์จากการใช้อ�านาจรฐัตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตาย แต่อย่างไรกด็รีฐัสามารถ
จ�ากดัสทิธขิัน้พืน้ฐานของบคุคลได้ หากได้มกีารตรากฎหมายออกมาจ�ากดัสิทธิ
ของประชาชนตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ และจะจ�ากดัสทิธขิองประชาชน
ได้แต่เท่าที่จ�าเป็นตามข้อ 19.2 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ข้อ 14.3 
พระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศให้อ�านาจแก่รัฐในการ
ใช้ยทุโธปกรณ์ทางทหารท�าลายอากาศยานโดยตรง ย่อมหมายความว่าข้อ 14.3 
พระราชบญัญตัดิงักล่าวให้อ�านาจรฐัในการสงัหารประชาชนโดยเจตนา ซึง่การ 
กระท�าเช่นนี้ย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง 
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ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใดๆ ในกฎหมายแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีให้อ�านาจ
รัฐในการสังหารประชาชนซึ่งมิใช่ผู ้ก่อการร้ายและมิได้มีส่วนร่วมในการ 
ก่อการร้าย อีกทั้งการฆ่าคนโดยเจตนาย่อมเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายอยู่
แล้ว ข้อ 14.3 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงขัดต่อข้อ 2.2 ประโยคที่ 1 ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี

เม่ือช่ังน�้าหนักระหว่างความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิขั้น 
พื้นฐานของผู้บริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องในการท�าลายอากาศยานกับการปกป้องสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของประชาชนนัน้ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการละเมดิสิทธขิัน้พืน้ฐาน
ของผูบ้รสิทุธิท์ีเ่กีย่วข้องในการท�าลายอากาศยานนัน้มีมากกว่า เนือ่งจากหาก
มีการใช้มาตรการตามข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย
การเดินอากาศ กล่าวคือใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงต่ออากาศยาน  
ย่อมท�าให้ทุกคนที่อยู่บนอากาศยานเสียชีวิตอย่างแน่นอน เป็นไปไม่ได้เลยที่
รัฐจะสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ที่โดยสารอยู่ในอากาศให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ยิง่ไปกว่านัน้การใช้ยทุโธปกรณ์ทางทหารเพ่ือท�าลายอากาศยานอาจก่อ
ให้เกดิอนัตรายต่อผูท้ีอ่ยูบ่นพืน้ดนิ เนือ่งจากการท�าลายอากาศยานย่อมก่อให้
เกดิเศษชิน้ส่วนของอากาศยานกระเดน็ลงสูพ่ืน้ดนิ ซึง่รฐัเป็นผูม้หีน้าทีท่ีจ่ะต้อง
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้ที่อยู่บนพื้นดิน แต่กลับด�าเนินการใช้
มาตรการตามข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ประชาชนที่อยู่บนพื้นดินไม่น้อยไปกว่าผู้โดยสารและลูกเรือในอากาศยาน
ล�าทีก่�าลังจะถกูท�าลาย ประกอบกับรฐัไม่สามารถแสดงให้เหน็ได้ว่าการท�าลาย
อากาศยานจะท�าให้รัฐสามารถปกป้องชีวิตของประชาชนที่อยู ่บนพื้นดิน 
ได้อย่างไร 

3. ข้อ 35.2 และข้อ 35.3 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมน ี
ได้บัญญัติถึงกรณี อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษ ซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษ
นั้น หมายถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดโดยไม่เจตนาหรือความประมาทของมนุษย์
หรอืความบกพร่องทางเทคนคิซึง่ก่อให้เกดิความเสยีหายจ�านวนมาก อนัได้แก่
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อุบัติเหตุเครื่องบินตกหรือรถไฟตกราง เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการตาม ข้อ 14.3 
พระราชบัญญัติการรกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศ แม้จะใช้บงัคับกบักรณี
ท่ีมผีูก่้อการร้ายใช้อากาศยานเพือ่การก่อการร้ายโดยเจตนา ซึง่เป็นเหตุการณ์
ที่มิได้เกิดขึ้นโดยความประมาทหรือโดยไม่เจตนาอันอยู่ในความหมายของ
อุบัติเหตุ แต่ความหมายของค�าว่า อุบัติเหตุ (Unglücksfalls, accident) 
สามารถตีความได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเจตนารมณ์ของ ข้อ 35.2 และ 
ข้อ 35.3 ต้องการให้รัฐสามารถตัดสนิใจส่งก�าลงัต�ารวจเข้าควบคมุสถานการณ์
ร้ายแรงได้ทนัเวลาและปกป้องไม่ให้เกดิความเสยีหายร้ายแรงท่ีก�าลงัจะเกดิขึน้ 
ดังนั้น ความหมายของค�าว่า อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษย่อมรวมถึงกรณีที่
บคุคลที ่3 มีเจตนาก่อให้เกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษด้วย และเพือ่ให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ดังกล่าว การส่งกองก�าลังทหารเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ 
อบัุติเหตุร้ายแรงเป็นพเิศษ นัน้ ไม่จ�าเป็นจะต้องปรากฏของเทจ็จรงิว่าอบุตัเิหตุ
ร้ายแรงเช่นว่านั้นได้เกิดขึ้นแล้ว หากพฤติการณ์พึงสันนิษฐานได้ว่าจะเป็น
อบุตัเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษก�าลงัจะเกดิขึน้อย่างแน่นอน รฐับาลท้องถิน่กส็ามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากองค์กรทีเ่กีย่วข้องตาม ข้อ 35.2 และข้อ 35.3 รัฐธรรมนญู
แห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ีเพือ่เข้าควบคมุอบุตัเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษทีใ่กล้จะเกดิ
ข้ึนได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ การ “เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพิเศษในอาณาเขตของ
รฐับาลท้องถิน่ใดรฐับาลท้องหนึง่” ตามข้อ 35.2 และข้อ 35.3 รัฐธรรมนญูแห่ง
สหพนัธรฐัเยอรมนนีี ้จงึหมายความรวมถงึ “อุบัตเิหตรุ้ายแรงเป็นพเิศษอนัใกล้
จะเกิดข้ึน” ตามข้อ 13.3 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดิน
อากาศด้วย

4. การใช้กองทัพทหารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษนั้น  
จะต้องพิจารณาว่ามีบทบัญญัติใดของกฎหมายให้อ�านาจรัฐในการใช้กองทัพ
ทหารได้เพียงใด ซึ่งโดยหลักแล้วตามข้อ 87 เอ 2 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
ได้บัญญัติว่า นอกเหนือจากการใช้กองทัพทหารเพื่อป้องกันประเทศ จะใช้
กองทัพทหารได้แต่เท่าที่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐให้อ�านาจเท่านั้น ดังนี ้
จึงต้องพิจารณาตามข้อ 35.2 และ 35.3 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีซึ่ง
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ได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตรุ้ายแรงเป็น
พิเศษเอาไว้

ข้อ 35.2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้ก�าหนดให้รัฐบาล
ท้องถิน่ใดรฐัท้องถิน่หนึง่ซึง่ประสบสถานการณ์ร้ายแรง อาจร้องขอความช่วยเหลอื 
ในด้านบุคลากรและส่ิงอ�านวยความสะดวกจากต�ารวจตระเวนชายแดนแห่ง
สหพันธรัฐให้เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจในสังกัดของรัฐบาลท้องถิ่นตน  
ในกรณทีีก่�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่สามารถปฏิบัตหิน้าทีท่ีต่นต้องรบัผดิชอบได้
ทั้งหมด หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เป็นไปอย่างยากล�าบาก 
เพือ่เข้าควบคมุเพือ่รกัษาหรอืฟ้ืนฟูความปลอดภยัของประชาชนและความสงบ
เรยีบร้อย และในกรณทีีร่ฐับาลท้องถิน่จะต้องเข้าควบคมุ อบุตัเิหตรุ้ายแรงเป็น
พเิศษ หรอื ภยัธรรมชาต ิรฐับาลท้องถิน่อาจร้องขอความช่วยเหลือจากต�ารวจ
ของรฐับาลท้องถ่ินอืน่ๆ หรอืความช่วยเหลอืในด้านบคุลากรและส่ิงอ�านวยความ
สะดวกจากหน่อยงานรัฐ กองทัพทหาร หรือต�ารวจตระเวนชายแดนแห่ง
สหพันธรัฐ โดยการเข้าช่วยเหลือ (Hilfe, assistance) ของหน่วยงานต่างๆ 
และกองทพัทหารนัน้จะต้องสอดคล้องกันกับการปฏบิตังิานโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
เพื่อให้ต�ารวจในสังกัดของรัฐบาลท้องถิ่นที่ประสบภัยสามารถด�าเนินการได้
อย่างเตม็ประสิทธภิาพ กล่าวคอื ทหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องปฏิบัตหิน้าที่
เช่นเดียวกับต�ารวจนั่นเอง ดังนี้ การที่ข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติการรักษา
ความปลอดภัยการเดินอากาศ ให้อ�านาจรัฐในการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
โดยตรงเพื่อควบคุมอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นพิเศษหรือกรณีที่มีการใช้อากาศยาน
ในการก่อการร้าย ย่อมเป็นด�าเนินการซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐได้ก�าหนดไว้ เพราะการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่
ต�ารวจของกองทพัทหารนัน้ ย่อมไม่รวมถงึการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรง
เพือ่เข้าควบคมุสถานการณ์แต่อย่างใด ข้อ 14.3 แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษา
ความปลอดภยัการเดนิอากาศจงึขดัต่อ ข้อ 35.2 ตามรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐั
เยอรมนี
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ข้อ 35.3 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้บัญญัติไว้ว่าหาก
ภยัธรรมชาตหิรอือบุตัเิหตรุ้ายแรงเกดิขึน้ในอาณาเขตของรัฐบาลท้องถ่ินมากกว่า 
1 รัฐบาล รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีอาจให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาล 
ท้องถิน่ใดรฐับาลท้องถิน่หนึง่แต่เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ส่งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไปยงัรฐับาล
ท้องถิน่อืน่ และอาจส่งก�าลังต�ารวจตระเวนชายแดนแห่งสหพนัธรฐัหรอืกองทพั
ทหารเข้าช่วยเหลือต�ารวจ ดังนี้ เนื่องจากข้อ 35.3 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
เยอรมนีได้ก�าหนดให้รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐเท่าน้ันที่มีอ�านาจออกค�าสั่ง
ส่งกองทัพทหารเข้าช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นที่ประสบภัย แต่การที่พระราช
บัญญัติการรักษาความปลอดภัยก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หรอืผูซ้ึง่มอี�านาจสัง่การแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม สามารถตดัสนิใจ 
ออกค�าสั่งใช้มาตรการตามข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมกันกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ประสบภัย  
ในกรณีที่รัฐบาลกลางไม่สามารถตัดสินใจสั่งการได้ในขณะนั้น แม้ในเวลาต่อ
มารฐับาลกลางแห่งสหพนัธรฐัจะต้องออกค�าสัง่ตามมาในภายหลงัโดยไม่ชกัช้า 
การให้อ�านาจในการสัง่การกองทัพในอาณาเขตของรฐับาลท้องถิน่อืน่แก่รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย่อม
เป็นการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี เพราะในกรณีนี้ 
ท่ีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นในอาณาเขตของรัฐบาลท้องถ่ินมากกว่า 1 รัฐบาล 
รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐย่อมเป็นเป็นผู้ท่ีสามารถตัดสินใจด�าเนินการเพื่อ
รักษาผลประโยชน์และบรรเทาความเสียหายให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินต่างๆ ได้ดี
ทีส่ดุ อ�านาจในการสัง่การกองทัพทหารในสถานการณ์ร้ายแรงจึงควรอยู่ทีรั่ฐบาล
กลางแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

นอกจากนี้ตามข้อ 35.3 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี การเข้า 
ช่วยเหลือโดยต�ารวจตระเวนชายแดนแห่งสหพันธรัฐหรือกองทัพทหารจะต้อง
สอดคล้องกันกับการปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจด้วยเช่นกัน การที่ข้อ 
14.3 พระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภัยการเดนิอากาศ ให้อ�านาจกองทพั
ในการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงหรือ 



160  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

การก่อการร้ายโดยใช้อากาศยาน ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตที่ได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะเจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อมไม่สามารถ
ใช้ยทุโธปกรณ์ทางทหารในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ และในกรณีทีเ่กดิภยัธรรมชาติ
หรืออุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นในดินแดนของรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่า 1 รัฐบาล  
การใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารในพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่นหลายๆ รัฐบาลย่อม
เป็นการกระท�าทีข่ดัต่อรฐัธรรมนญูอย่างร้ายแรงเพราะเป็นการแทรกแซงอ�านาจ
ปกครองของรฐับาลท้องถิน่แต่ละรฐับาล ข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญตัดัิงกล่าว
จึงขัดกับ ข้อ 35.3 ประโยคที่ 1 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี

ดังนี้ ข้อ 14.3 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ 
จึงขัดต่อ ข้อ 87 เอ 2 ประกอบข้อ 35.2 และข้อ 35.3 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพนัธรฐัเยอรมน ีเพราะไม่มีบทบญัญตัใิดในรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐัเยอรมนี
ให้อ�านาจรัฐในการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารโดยตรงเพื่อควบคุมอุบัติเหตุร้าย
แรงเป็นพิเศษ

ค�าวินิจฉัย

1. ข้อ 14.3 แห่งพระราชบัญญตักิารรกัษาความปลอดภยัการเดนิอากาศ 
ขดัต่อข้อ 2.2 ประโยคที ่1 ประกอบ ข้อ 87 เอ 2 ข้อ 35.2 และข้อ 35.3 ประกอบ 
ข้อ 1.1 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี และมีผลท�าให้ข้อ 14.3 แห่ง
พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยการเดินอากาศ ตกเป็นโมฆะ

2. ศาลตดัสนิว่า สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนีจ�าต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ผู้เรียกร้อง ตามจ�านวนที่จ�าเป็นส�าหรับเขาเหล่านั้น (ไม่ปรากฏในค�าพิพากษา
ว่าผู้ร้องยื่นค�าขอว่าอย่างไร)
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อ้างอิง

ค�าพิพากษา ฉบับภาษาเยอรมัน

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html

ค�าพิพากษา ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/
rs20060215_1bvr035705en.html

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (ฉบับภาษาเยอรมัน)

http://www.gesetze–im–internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (ฉบับภาษาอังกฤษ)

https://www.btg–bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
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การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การน�าเรือชาเตอร์แบบเปล่า  

(Bareboat charter) 
มาจดทะเบียนเป็นเรือไทย”

วันที่ 12 ธันวาคม 2555

ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี (ผู้เรียบเรียง)

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : สวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกคร้ังหน่ึง 
เราเพ่ิงพบกนัไปในเรือ่งการสงัคายนากฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งของการขนส่งทาง
น�้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2456 และพระราช
บัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ก็หวังว่าการสัมมนาของโครงการสถาบันกฎหมาย
ขนส่งและพาณิชยนาวีจะได้มีการติดตามน�าผลไปด�าเนินการเดินหน้าต่อตาม
ที่เห็นสมควร หัวข้อสัมมนาวันนี้ คือ การน�าเรือชาเตอร์แบบเปล่า (Bareboat 
charter) มาจดทะเบียนเป็นเรือไทย สืบเนื่องจากว่าคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายซึง่เป็นองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู ได้ตัง้อนกุรรมการปฏริปูกฎหมาย
ขนส่ง และน�ากฎหมายขนส่งของหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณา บางเรื่องต้อง
น�ากฎหมายเข้าสู่สภาก็ต้องผ่านกรรมการชุดนี้เพื่อถามความเห็น เช่น ร่าง 
พระราชบญัญติัรบัขนของทางถนนระหว่างประเทศ น่าจะผ่านเรว็ๆ นี ้นอกจาก
ดเูรือ่งทางถนนแล้ว ยังดเูรือ่งทางอากาศ ทางทะเล ทางน�า้ ทกุอย่างทีม่กีฎหมาย
ขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนก็ตาม และมีร่าง
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กฎหมายฉบับหนึง่ของกรมเจ้าท่าท่ีน่าสนใจ คอื ร่างพระราชบญัญตักิารน�าเรือ
ชาเตอร์แบบเปล่ามาจดทะเบียน 

แต่ก่อนจะไปดูเนื้อหาสาระส�าคัญ หัวใจอยู่ที่ว่าประเทศไทยควรจะมี
ระบบนีห้รอืไม่ ท้ังๆ ทีใ่นต่างประเทศกว่า 20 ประเทศมีระบบนี ้ถ้าก่อประโยชน์
ประเทศไทยจะสร้างระบบนี้หรือไม่ ส่วนรายละเอียดไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่า 
รายละเอียดในกฎหมายในหลักเกณฑ์นั้นจะเป็นอย่างไร นั่นคือที่มาของ 
การสัมมนาในวันนี้ จึงมีการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย กับโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน เพื่อชี้น�าการสัมมนา 
ก่อนทีจ่ะมกีารอภิปรายกนั ท่านแรก คือ ท่านอาจารย์สมพร ไพสนิ ตอนนีท่้าน
เป็นผูพ้พิากษาสมทบทีศ่าลทรพัย์สินทางปัญญาฯ และเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ทีป่รกึษา
ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางน�้ามาตลอด มีบทบาทในการ 
ไปประชุมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับขนส่งตลอดเวลาในนามของประเทศไทย 
และท่านไปช่วยอยู่ทีจ่ฑุานาวีด้วย ท่านจะช่วยสะท้อนในมุมของอดตีข้าราชการ 
และคนท่ีท�างานในจุฑานาวีที่เป็นสายการเดินเรือไทย ต่อการน�าเรือชาเตอร์
แบบเปล่ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทย

ท่านทีส่อง มาจากสมาคมเจ้าของเรอืไทย เป็นอาจารย์เก่าทีธ่รรมศาสตร์ 
คอื อาจารย์ประพนัธ์ โลหะวริิยศริิ ท่านเป็นอาจารย์ท่ีเคยสอนเรือ่งนีแ้ละท�างาน
เกี่ยวกับเรื่องการชาเตอร์เรือมา ท่านจะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าท่าน
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และจะมีประโยชน์อะไร วันนี้ไม่มีธงค�าตอบ แต่ท้าย
ทีส่ดุในวนันีจ้ากการสมัมนาเราจะเหน็แนวทางว่าประเทศไทยควรจะเดนิอย่างไร 
จะได้ประโยชน์หรอืไม่จากการเปิดหรอืสร้างระบบ หรอือนญุาตให้มกีารน�าเรอื
ชาเตอร์แบบเปล่ามาจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย หรอืยอมให้เรือไทย Charter out 
ไปจดทะเบียนในต่างประเทศ คือมี Charter in และ Charter out 

ท่านทีส่าม อาจารย์ประมวล จันทร์ชวีะ เป็นทนายความ เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ทางกฎหมายขนส่งและกฎหมายพาณิชยนาวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกัน
ภัยทางทะเล ท่านจะมาให้ความเห็นในมุมมองของทางด้านทนายความ
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นำยสมพร ไพสิน : ก่อนเริ่มเรื่อง Charter party คือ การว่าจ้างเรือ
ไปใช้งานในเรือเดินทะเล การท�าสัญญากันระหว่างเจ้าของเรือกับผู้ใช้เรือเรียก
ว่า Charter party เปรียบเทียบง่ายๆ คือ Charter party มี 3 แบบ ได้แก่ 
Voyage charter คือจ้างเหมาระวางบรรทุกรายเที่ยว รัฐบาลไทยเคยขายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เทอม C&F (Cost and Freight) 
หมายถึง ไทยต้องจ้างเรือไปส่งข้าวด้วย และต้องว่าจ้างเรือเป็น Voyage 
charter จ้างเหมาทั้งล�า คิดค่าระวางต่อตัน แบบนี้เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายของสินค้าในฐานะเหมือนผู้ขนส่ง แบบที่สอง เรียกว่า Time 
charter เปรียบเทียบก็เหมือนเช่ารถตู้พร้อมคนขับมาใช้เป็นเวลานานเท่าน้ัน
เท่านี้ แล้วจะไปไหนผู้เช่าเป็นคนสั่ง และผู้เช่าเป็นคนจ่ายค่าน�้ามัน จึงอาจไป
รับจ้างต่อก็ได้แล้วแต่ตามสัญญา ถ้าไปรับจ้างขนส่งคนโดยสาร ถ้าเกิดรถคว�่า
ขึ้นมาคนโดยสารตาย ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือผู้เช่าเพราะเป็นผู้ที่รับจ้างขนส่ง 
แบบที่สาม Bareboat charter คือการเช่า เหมือนเช่ารถเปล่าๆ มา บริษัท 
มีกิจการขนส่งแล้วแต่ยังไม่มีเงินซื้อรถเป็นของตัวเอง ก็ไปเช่ารถเปล่าๆ มา  
กี่คันก็แล้วแต่ แล้วมาจ้างคนขับ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างบริษัทต้องออกเองหมด  
ตามสัญญาอาจรวมการบ�ารุงรักษาด้วย กรณีของ Bareboat charter บริษัท
ท�าสัญญากับเจ้าของเรือ เจ้าของเรือส่งมอบเรือเปล่าๆ ให้มา บริษัทมาจัดการ
ว่าจ้างกัปตันเรือและคนประจ�าเรือ จ่ายค่าจ้าง และค่าน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามัน
เครือ่ง น�า้มนัหล่อล่ืน จ่ายเองหมดทกุอย่าง ฐานะกเ็หมอืนเป็นเจ้าของ ต่างจาก
กรณี Time charter ที่คนขับยังเป็นคนของเจ้าของเดิมอยู่ ถ้าคนขับขับไปชน
คนภายนอกได้รับความเสียหายหรือท�าละเมิด ผู้เสียหายจะฟ้องได้ทั้งคนขับ
และฟ้องเจ้าของเดิมเป็นผู้รับผิดชอบร่วมด้วย เพราะคนขับเป็นลูกจ้างของ
เจ้าของเดิมผู้ให้เช่า ไม่ใช่ผู้เช่า แต่กรณีของ Bareboat charter คนขับเป็น
ลกูจ้างของผูเ้ช่า ถ้าคนขบั ขบัไปชนกฟ้็องละเมดิคนขบั และผูท้ีต้่องรบัผดิชอบ
ร่วมกับคนขับคือผู้เช่า เพราะเป็นนายจ้าง เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่เจ้าของใน
กรณี Bareboat charter เรียกว่า Bareboat charterer หรือผู้เช่า ส่วนเจ้าของ
เดิมคือ Owner ซึ่ง Bareboat charterer ก็มีฐานะเป็นเหมือนเจ้าของ
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เรือ่งการจดทะเบยีนเรอืในชือ่ของ Bareboat charterer นัน้มีร่างกฎหมาย
อยูแ่ล้วจะเดนิหน้าต่อไปหรอืไม่ อย่างไรนัน้ ขอเริม่ต้นจากการเล่าเร่ืองของ UN 
Convention on Conditions for Registration of Ship 1986 หรอือนสุญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยเงื่อนไขการจดทะเบียนเรือ ค.ศ. 1986 ซึ่งยังไม่มีผลใช้
บงัคบัและคดิว่าจะไม่มีผลใช้บังคับ เพราะเหตวุ่ามปีระเทศทีใ่ห้สตัยาบนัไม่ครบ
ตามจ�านวนที่ต้องการ คือ ไม่เป็นที่นิยม เรื่องที่สอง คือ ประเทศไทยควรรับ 
จดทะเบียนเรือภายใต้ Bareboat charter party ในชื่อของ Bareboat  
charterer หรือไม่ เรื่องที่สาม คือ กฎหมายการจดทะเบียนเรือภายใต้  
Bareboat charter party ในชื่อของ Bareboat charterer จ�าเป็นต้องมีสาระ
ส�าคญัอะไรบ้างซึง่จะต้องไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป สามารถเลอืกดูตวัอย่าง
ประเทศอื่นได้

หัวข้อที่ 1 UN Convention on Conditions for Registration of 
Ship 1986 มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ ต่อต้านการจดทะเบียนเรือแบบเปิดหรือ
ที่เรียกว่าการชักธงสะดวก (Flag of convenience) อย่างบริษัทเรือของไทย
หลายบรษิทั ซือ้เรอืมาแล้วไม่ได้จดทะเบยีนเป็นเรอืไทย ไปจดทะเบยีนเป็นเรอื
ปานามา ไลบีเรีย ที่อ�านวยความสะดวกการจดทะเบียนและการใช้กฎระเบียบ 
การใช้คนประจ�าเรอื คอื ต้นทนุถกูกว่า แต่ว่าไม่เป็นท่ีพอใจของหลายๆ ฝ่ายใน
ขณะนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สหภาพแรงงานของคนประจ�าเรอืระหว่างประเทศ 
หรอื ITF อกีประเดน็หนึง่ คือ ธงปานามา ธงไลบเีรยีมีกองเรอืเป็นจ�านวนมาก 
แต่เจ้าของเรือที่แท้จริง (Beneficial owner) มาจากหลายๆ ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์  
เป็นต้น ดงันัน้ ทีป่ระชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) 
เป็นเวทีของประเทศก�าลังพัฒนาที่จะต่อรองผลประโยชน์กับประเทศที่พัฒนา
แล้ว ในช่วงปี 1980 เป็นต้นมา กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่า
กลุ่ม 77 มี 77 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย รวมกลุ่มกันต่อรองกับประเทศ
ทีพ่ฒันาแล้ว UNCTAD ในขณะนัน้กม็ีคณะท�างานคณะหนึ่ง คอื UNCTAD 
Working Group on International Shipping Registration คณะท�างานนี้
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เป็นผู้ปฏิรูปกรมธรรม์ประกันภัย ข้อก�าหนดการประกันภัยทางทะเล จาก SG 
Form เป็น Model ขึ้นมา แล้วต่อมาภายหลังทาง Institute of London  
on the Writer รับไปเป็น Institute clause เป็นผลงานของ UNCTAD 
Working Group on International Shipping Registration นี้เอง งานชิ้น
หนึ่งที่คณะท�างานนี้รับท�า คือการยกร่าง UN Convention on Conditions 
for Registration of Ship 1986 โดยอ้างองิหลกัการมาจากอนุสญัญากรุงเจนีวา
ว่าด้วยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 และอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 (UNCLOS) ตอนนัน้อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 ลงนามแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยสรุปอนุสัญญากรุงเจนีวา 
ว่าด้วยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 มีใจความส�าคัญเหมือนกัน 3 ข้อ คือ

1. รัฐทุกรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งหรือไม่ มีสิทธิเดินเรือที่ชักธงของตน
ในทะเลหลวง ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เช่น ลาว ทิเบต เนปาล ภูฏาน  
ก็มีสิทธิเดินเรือที่ชักธงของตนในทะเลหลวงทั้งนั้น 

2. ต้องมี Genuine link หรือความเกี่ยวโยงอันแท้จริงระหว่างรัฐกับ
เรือที่ชักธงของรัฐนั้น ซึ่งจะตีความค�านี้ว่าอย่างไร

3. รฐัเจ้าของธงต้องบงัคบัใช้เขตอ�านาจและการควบคมุอย่างมปีระสทิธผิล
เหนอืเรอืทีช่กัธงของตน (Flag State effectively exercise jurisdiction and 
control over the ship flying its flag) ค�าว่า Effectively คือ เป็นเรื่องเป็น
ราว เป็นมรรคเป็นผล ไม่ใช่ท�าแต่ในชื่อ ค�าแปลนี้เป็นค�าแปลมาตรฐานมาจาก
อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 

ในท่ีประชมุ UNCTAD Working Group on International Shipping 
Registration ก็ยก Genuine link ระหว่างรัฐกับเรือที่ชักธงของรัฐนั้นขึ้นมา
ตัง้ เพือ่ต่อต้านการจดทะเบยีนเรอืในปานามาหรอืไลบเีรีย ค�าว่า Genuine link 
หรอืความเก่ียวโยงอนัแท้จรงิ จะตคีวามว่าอย่างไร ยกตวัอย่างตามกฎหมายไทย  
พระราชบญัญัติเรอืไทย พ.ศ. 2481 ก�าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะน�าเรอืของ
ตนมาจดทะเบียนเป็นเรือไทย ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย น่ีคือ
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ความเกี่ยวโยงอันแท้จริงระหว่างเจ้าของเรือกับประเทศไทย ถ้าเป็นนิติบุคคล
ต้องมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทุนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 หรือ 
ร้อยละ 70 เป็นต้น และต้องมสี�านักงานใหญ่ในประเทศไทย นีค่อืความเกีย่วโยง 
อนัแท้จรงิ ปานามากบ็อกว่าเขากม็คีวามเกีย่วโยงอนัแท้จรงิ บริษทัทีจ่ดัตัง้ขึน้
ในปานามา มีทุนจดทะเบียน 2 ดอลลาร์สหรัฐ มีส�านักงานใหญ่ในตึกเล็กๆ  
แห่งหนึ่งในปานามา อันน้ีเป็นข้อที่กลุ่ม 77 ประเทศก�าลังพัฒนาก็ต่อต้าน 
การจดทะเบียนเรือชักธงสะดวก ซึ่งผู้แทนปานามาก็ต่อสู้ว่าปานามาก็มีฐานะ
เป็นรัฐอธิปไตยเช่นเดียวกัน สามารถออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเป็น
ของตนเองได้ 

ประเด็นค�าว่า Genuine link ที่น�ามาใส่ไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยเงื่อนไขการจดทะเบียนเรือ หมายถึง

1) National equity participation คือ การมีส่วนร่วมของคนในชาติ
น้ันหรือประเทศเจ้าของธงนั้นในความเป็นเจ้าของเรือ ตามที่กล่าวว่าถ้าเป็น
นิติบุคคลต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทุนไทยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 หรือร้อยละ 70 แล้วแต่กรณี แต่ว่าในอนุสัญญาสหประชาชาติ
จะก�าหนดไว้โดยไม่ได้บอกว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 

2) Manning requirement คือข้อก�าหนดของคนประจ�าเรือ เรือชักธง
ของประเทศใด จ�าเป็นจะต้องให้มีบุคคลสัญชาตินั้นเป็นคนประจ�าเรือ หลายๆ 
ประเทศก�าหนดให้เฉพาะระดับนายเรือเพราะค่าจ้างแพงมาก แต่อีกหลายๆ 
ประเทศอย่างปานามา ไลบีเรีย จะไม่มีข้อก�าหนดนี้ 

3) เมื่อมีการต่อต้านการจดทะเบียนเรือแบบเปิดเพราะเห็นว่าไม่มี 
Genuine link ระหว่างเรอืกบัรฐัทีร่บัจดทะเบยีนเรอื แต่กลบัมเีรือ่งการจดทะเบยีน 
เรอืภายใต้การชาเตอร์เรอืแบบเปล่าในนามของ Charterer ผ่านออกมา ซึง่ต้อง
อยู่ภายใต้หลักการของ National equity participation และ Manning  
requirement ด้วย

ส�าหรับค�าถามที่ว่าประเทศไทยควรจะมีการจดทะเบียนเรือภายใต้ 
Bareboat charter (B/B C/P) ในชื่อของ Bareboat charterer หรือไม่ ต้อง
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คิดถึงผลกระทบว่า ถ้าให้มีการจดทะเบียนเรือ Bareboat charter ในนามของ 
Charterer แล้ว จะมีผลกระทบใครบ้าง เจ้าของเรือไทยที่เป็นเจ้าของเรือใน
ปัจจุบนั หรอืว่าคนทีอ่ยากจะเป็นเจ้าของเรอืชกัธงไทย (Prospective owner) 
มีผลอะไรหรือไม่ และผลกระทบต่อคนประจ�าเรือที่มีสัญชาติไทยหรือไม่  
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมอย่างไร หรือไม่ 

ส�าหรับบริษัทเรือไทยหรือเจ้าของเรือชักธงไทยในปัจจุบัน มีข้อดี คือ  
จะมีการเพิ่มหรือลดจ�านวนเรือไทยได้สะดวกกว่าเดิม คือมี Elasticity of 
supply ขึน้มา สมมตว่ิาคณุเดินเรอืประจ�าเส้นทางอยู ่มคีวามต้องการการขนส่ง
มากขึน้ในเส้นทางนี ้หากคณุคิดว่าใช้เรอืทีช่กัธงไทยน้ันจะดีกว่าไม่ว่าจะเหตุผล
อะไรก็ตาม คุณก็สามารถที่จะ Bareboat charter in เอาเรือมาจดทะเบียน 
เป็นเรือไทย Bareboat charter in เป็นเวลา 1 ปี พอครบ 1 ปี สัญญาหมด  
ในหลักการของการจดทะเบียนเรือ Bareboat charter การจดทะเบียนก ็
สิ้นอายุไปด้วย คุณก็ดูว่าสถานการณ์การขนส่งปีหน้าความต้องการการขนส่ง
ในเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าลดลงไม่เท่ากับปีที่แล้ว คุณก็ไม่ต่ออายุสัญญา 
Bareboat charter ถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่ดีหรือว่าดีมากขึ้น คุณก็อาจ  
Bareboat charter in ต่อ หรือเพิ่มอีกล�าหนึ่งเป็น 2 ล�าก็ได้ 

ส่วนข้อเสีย ถ้าใน Liner จะเห็นได้ชัด ถ้า Bareboat charter in เรือ
ประเภทเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน มาจดทะเบียนเรือไทยและมาเดินในเส้น
ทางเดยีวกนั กมี็คูแ่ข่งเพิม่ขึน้ มสิีทธอิย่างเรอืไทย เช่น ขนส่งสนิค้าของรฐับาล
ก็มีสิทธิเหมือนกัน เป็นต้น แต่สินค้ารัฐบาลไม่ได้เป็นรายได้ที่มีนัยส�าคัญของ
เรือไทย เพียงแต่ถือว่าเป็นการบ�ารุงขวัญก�าลังใจให้เจ้าของเรือไทยว่ารัฐบาล
ดูแลอยู่ มีสินค้าที่รัฐบาลสงวนไว้ให้เฉพาะเรือไทย 

คนท่ีจะเป็นเจ้าของเรือ (Prospective owner) เช่น มีคนที่มีความ
สามารถมากในการบริหารการขนส่งทางทะเลได้ แต่ว่ายงัไม่ได้เป็นเจ้าของเรอื
ด้วยตวัเอง ต้ังบรษิทัขึน้มาแล้วเป็นประเภททีเ่รยีกว่า NVOCC (Non Vessel 
Operating Common Carrier) รับจ้างขนส่งโดยไม่ได้มเีรอืของตนเอง มคีวาม
เป็นไปได้ที่จะซื้อเรือมาใช้แล้วสามารถท�าโครงการต่างๆ ซึ่งภายใน 10 ปีเห็น
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ได้ว่า Break even แน่นอน แต่มีปัญหาเรื่องธนาคารเพราะบริษัทนี้มีทุนจด
ทะเบยีนไม่มากแค่ 300 ล้าน จะซือ้เรือราคา 1,500 ล้านบาท ซึง่การหาธนาคาร
ที่จะมาให้กู้ ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักดี ถ้าอย่างนั้นหากเปิดให้ Bareboat charter  
มาจดทะเบียนได้ คนที่อยู่ในวงการเรือไทยเป็นที่รู้จักกว้างขวางอยู่แล้ว ก็ 
Bareboat charter เรือมาสักล�าสองล�าแล้วจดทะเบียนเป็นเรือไทย ก็ท�าธุรกิจ
ได้ เริ่มต้นธุรกิจด้วยการที่ไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่า Bareboat charter hire 
จ่ายกนัล่วงหน้าเดอืนต่อเดอืน หากมกีารไว้ใจกนักไ็ม่ต้องล่วงหน้ากเ็ป็นได้ คือ 
มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยกว่าการเริ่มต้นลงทุนไปกับการซ้ือเรือ ถ้ามีการ
ซื้อเรือแล้ว การที่จะใช้หนี้ธนาคารได้ก็ใช้เวลาประมาณ 5 ปี 

ผลกระทบต่อคนประจ�าเรือสัญชาติไทย แน่นอนว่าเป็นการเพิ่มโอกาส
การมงีานท�า ตอนนีจ้ฑุานาวรีบับรหิารจดัการเรอื (Ship management) มกีาร
จ้างวันละ 300 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเป็นของเจ้าของเรือทั้งหมด เจ้าของเรือจ่าย
มาให้บริษัท บริษัทก็จ่ายให้คนประจ�าเรือไป ถ้าบริษัท Bareboat charter in 
เรอืเข้ามาล�าหนึง่ เรอืนัน้ต้องจดทะเบียนไทยอยูภ่ายใต้บังคบัของกฎหมายไทย 
คอื พระราชบญัญัตเิรอืไทย พ.ศ. 2481 และ พระราชบญัญัตกิารเดนิเรอืในน่าน
น�้าไทย พ.ศ. 2456 การใช้คนประจ�าเรือก็ต้องเป็นคนสัญชาติไทยตามจ�านวน
ที่ก�าหนด ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้คนประจ�าเรือสัญชาติไทยมีงานท�า 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่เป็นจริง คือ ดุลบัญชี
เดินสะพัดระหว่างประเทศ การรับรู้รายได้ ค่าระวางเป็นเงินตราต่างประเทศที่
เข้ามาในบรษิทั บรษิทัทีเ่ป็น Bareboat charterer และเป็นรายได้ของเรอืไทย
เพราะใช้เรอืไทยในการขนส่งระหว่างประเทศ กเ็ข้าบญัชขีองประเทศไทย ส่วน
ข้อไม่ดี คือ มีการจ่ายค่าน�้ามันมากขึ้นหรือส่วนที่จ่ายออกไป ก็แล้วแต่ ต้อง
พิจารณาว่าเวลานี้สัดส่วนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง เจ้าของเรือจะต้องจ่ายเองคิดเป็น
กี่เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายของเรือ

เรื่องกฎหมายการจดทะเบียนเรือภายใต้ Bareboat charter party  
ในนามของ Bareboat charterer จ�าเป็นจะต้องมีสาระส�าคัญดังนี้
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– เรื่องของคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนว่าจะเป็นอย่างไร อาจต้องม ี
การสัมมนาเรื่องนี้

– เรอืทีจ่ะน�ามาจดทะเบยีนนัน้มกีารจ�ากดัประเภทเรอื จ�ากดัขนาดหรอื
ไม่ อย่างไร ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วย และต้องคิดถึงกฎหมายของรัฐเดิม
ที่เรือนั้นจดทะเบียนด้วย ว่าจะยอมหรือไม่ยอม 

– สิทธิหน้าที่ของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วมีสิทธิและหน้าที่
เหมือนเรือไทยทุกอย่างเลยหรือไม่

– สิทธิเหนือเรือที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วในทะเบียนเรือเดิม เป็น
ประเด็นส�าคัญ เช่น จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศ A ตอนที่เจ้าของเรือซื้อเรือ
นีอ้าจจะไปกูเ้งนิจากธนาคารมา จ�านองเรือไว้ มกีารจดทะเบยีนจ�านองกต็ดิหนี้
จ�านองกับธนาคาร ถ้ากฎหมายของไทยไม่รับรู้สิทธิที่ได้จดทะเบียนแล้วใน
ทะเบยีนเดมิ กค็งเป็นไปไม่ได้ทีเ่ขาจะปล่อย แม้ว่าเจ้าของเรืออาจจะยอมให้ไป
จดทะเบยีนไทย แต่ธนาคารอาจจะไม่ยอม กจ็ะมปัีญหาเมือ่จะบงัคบัจ�านองกนั 

– เรือ่งการจ�าหน่ายและยกเลิกการจดทะเบยีน เรอื Bareboat charter 
บรษิทัไทยเป็นเจ้าของเรอืเพยีงชัว่คราว ไม่เกนิอายุสัญญา Bareboat charter 
1 ปี 2 ปี สิ้นอายุสัญญาเมื่อไหร่ ตอนรับจดทะเบียนก็ดูอายุสัญญาด้วย  
ถ้า Bareboat charter มีอายุ 1 ปี ก็ให้ทะเบียนเรือไทยมีอายุ 1 ปี ครบ 1 ปี
ต้องหมดอายุไป กรณีอื่นๆ เช่น ประเทศที่จดทะเบียนเดิม เกณฑ์เรือไปใช้ใน
กจิการของรฐั หากอยูใ่นสถานการณ์ฉกุเฉนิ จ�าเป็นต้องเอาเรอืไปช่วยในราชการ
กองทัพเรือ ถ้ามกีารเรียกเกณฑ์มา กรณนีีต้้องยอมให้การจดทะเบยีนสิน้สดุลง 
จ�าหน่ายชือ่ออกไปจากทะเบยีนเสยี หรอืกรณีมกีารบงัคบัจ�านอง เจ้าหนีจ้�านอง
ทีจ่ดทะเบยีนไว้ในประเทศเดิม เจ้าของเดิมผิดนัดช�าระหนี ้กบั็งคับจ�านอง โดย
บอกกล่าวบังคับจ�านองมา ไทยก็ต้องตัดจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนให้กลับ
ไปใช้ทะเบียนเดิม เพื่อจะได้บังคับจ�านองกันได้ 

– บทบัญญัตต่ิางตอบแทน เรือ่งนีอ้าจจะต้องศกึษากฎหมายของหลายๆ 
ประเทศที่ให้มีการ Bareboat charter ว่ามีบทบัญญัติอย่างไร ยกตัวอย่างของ
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บทบัญญัติต่างตอบแทน เช่น ถ้ามีกฎหมายขึ้นมา ต้องมีการยินยอมว่าเรือ 
ที่จดทะเบียนไทยตามปกติภายใต้พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 นั้น  
ถ้าเจ้าของเรอืตามการทะเบยีนร้องขอให้จ�าหน่ายชือ่ออกจากทะเบยีนชัว่คราว 
เพือ่น�าไปจดทะเบยีนในประเทศอื่น อยา่งนี้นายทะเบยีนก็ท�าให้ได้ แต่มีข้อแม้
ว่าการจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนในกรณีเช่นนี้ให้สิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้ยัง
คงอยู ่เช่น สทิธจิ�านอง เป็นต้น ให้เจ้าหนีที้ไ่ด้จดทะเบยีนไว้ยงัมสีทิธทิกุประการ 
และสามารถบงัคบัตามสทิธิของตนได้ ตามเง่ือนไขทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ เป็นต้น 
นี่คือบทบัญญัติต่างตอบแทนคร่าวๆ 

มีบทความหนึ่งยกตัวอย่างว่า ประเทศท่ีมีกฎหมายการรับจดทะเบียน
เรือภายใต้ Bareboat charter ในนามของ Bareboat charterer คือ ยอมทั้ง 
Out ให้ออกไปท�าได้ และ In ให้เข้ามาท�าได้ เช่น ประเทศแอนติกาและบาร์บดูา 
ออสเตรเลีย เพราะฉะนั้น บทความนั้นสรุปว่า การจดทะเบียนเรือแบบ  
Bareboat charter (Bareboat charter registration) ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับ
การจดทะเบียนแบบเปิด บทความนี้ก็สรุปตรงกันกับใน UN Convention on 
Conditions for Registration of Ship 1986 นั่นเอง 

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ท่านอาจารย์สมพรได้พูด
ในหลายๆ เรือ่ง กถ็อืว่าเป็นการปพูืน้ว่า ท�าไมจงึมกีารชาเตอร์เรอื การชาเตอร์
เรือมี 3 ประเภท ท�าไมจึงไม่ท�าสัญญารับขน หากมีตู้คอนเทนเนอร์แค่ 3 ตู้จะ
ไปชาเตอร์เรือทั้งล�าท�าไม ก็ไปกับคนอื่น ไปกับ Liner แทน หากมีของเยอะ 
มีวัตถุดิบเยอะก็ชาเตอร์เรือเอา เลือกเอาว่าจะ Voyage charter, Time  
charter หรือ Bareboat charter แต่ที่เกี่ยวข้องในวันนี้คือ Bareboat charter 
เมือ่ Bareboat ไปแล้ว ตัวผูช้าเตอร์เรอืทีเ่รยีกง่ายๆ ว่าผู้เช่าเรือกเ็อาเรือไปหา
กปัตนัเรอื ลกูเรือเอง มอีะไรเกดิข้ึนกร็บัผดิชอบหมด คราวนีพ้อครอบครองเรอื 
จัดการเรือขนาดนี้ยอมหรือไม่ที่จะให้เอาเรือมาจดทะเบียนเปลี่ยนสัญชาติ  
จากสญัชาติเดมิทีเ่จ้าของเรอืจดไว้มาจดทะเบยีนเป็นสญัชาตขิองผู้ชาเตอร์เรอื 
หรือผู้เช่าเรือแบบเปล่า เพราะในเมืองนอกมีเรื่องที่การจดทะเบียนแบบเปิด  
ซึง่ประเทศทีม่กีารจดทะเบยีนแบบเปิดคนต่อต้านเยอะ เพราะระบบ Manning 
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และระบบเรื่อง Security ไมค่อ่ยจะดี ประเทศก�าลงัพัฒนาก็บอกว่าไม่ดี แตใ่น
ท่ีสุดก็มีการพยายามร่างอนุสัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ และมี 
การรับรู้รับรองการจดทะเบยีนชาเตอร์เรอืแบบเปล่าขึน้มาในอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศ และก็มีการใช้กันในประเทศอื่น แล้วเมืองไทย ถ้ามีการเปิดระบบน้ี 
เมืองไทยเป็นการจดทะเบียนเรือแบบปิดตาม พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 
2481 มาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ ค่อนข้างจะเข้มงวดในการถือกรรมสิทธิ์เรือไทย 
คือให้เจ้าของเรือผูกพันกับประเทศไทยเยอะๆ มี Genuine link ค่อนข้าง 
จะเข้มงวดมาก จนเรือไทยไม่โตเท่าที่ควรจะเป็นด้วยหลายเหตุผล จะมีการ 
จดทะเบียนการชาเตอร์เรือแบบเปล่าหรือไม่ก็คงประกอบไปด้วยหลายเหตุผล 
จะไปโทษใครฝ่ายเดยีวคงไม่ได้ แต่ถ้าหากมกีารอนญุาตให้มกีารน�าเรอืจดทะเบยีน 
ชาเตอร์แบบเปล่ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ ยอมให้เรือไทยไปจดทะเบียน
ที่เมืองนอกตามหลักต่างตอบแทน มีการ Flagging in และ Flagging out  
คือจดทะเบียนเรือ Charter in Charter out ตามหลักการต่างตอบแทน และ
ข้อส�าคญัท่ีสดุ รับรู้เรือ่งการจ�านองเรอื ถ้าเรอืน้ันจ�านองในประเทศทีเ่รอืมสัีญชาติ
แต่เดิม พอจดทะเบียนมาเป็นเรือไทยแล้วต้องรับรู้เรื่องการจ�านอง ถ้าไม่รับรู้ 
ธนาคารไม่ยอม ตรงนี้ต้องพิทักษ์รักษาสิทธิกันทั้งไป ทั้งมา แบบเรื่องจ�านอง 
ถ้ามีการประทับขายเรือ เจ้าหนี้จ�านองย่อมมีสิทธิเหนือเจ้าหนี้อื่น เว้นแต่  
เจ้าหนีบ้รุมิสทิธทิางทะเล ต้องไปรบัรูเ้ขา ทีไ่หนกท็�าแบบน้ี ต้องมกีารรบัรู ้ต้อง
มกีารต่างตอบแทน จึงยอมให้เอาเรือมาจดทะเบยีน Charter in ในต่างประเทศ 
ของเขาถือว่า Charter out ของไทยถือว่า Charter in ลักษณะเป็นแบบน้ี 
อาจารย์สมพรก็พูดถึงข้อดีทั้งหลาย และฝากข้อเสียให้ลองไปคิด ขอขอบคุณ
อาจารย์สมพรครับ ขอต่อด้วยอาจารย์ประพันธ์ เชิญครับ

นำยประพนัธ์ โลหะวริยิศริ ิ: ขอขอบพระคณุท่านอาจารย์ไผทชติครบั 
วันนี้ผมมาในนามของสมาคมเจ้าของเรือไทย มาเป็นตัวแทนครับ สิ่งที่ผมจะ
มาพดูในวนันี ้คงจะพดูใน Background ของผม คอื มาจากทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
แล้วก็การท�าธุรกิจเรือเป็นหลัก โดยจะปูพื้นทั้งหมด 6 เร่ือง เร่ืองแรก  
การ Bareboat charter คอือะไร แล้วกพ็ดูถงึการจดทะเบยีนเรอืไทยในปัจจบุนั 
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แล้วพูดถึง Bareboat registration และประเด็นที่ผมอยากจะเปิดไว้ คือ  
ถ้าหากว่าประเทศไทยนัน้มีการเปิดให้มีการ Bareboat charter เข้ามาจดทะเบยีน 
เป็นเรือไทยได้ จะเกิดอะไรขึ้น ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่เป็นอยู่ (Status quo) 
แล้วกจ็ะน�าไปสูป่ระเดน็ทีพ่งึพจิารณาว่าถ้าอยากจะอนญุาตจะท�าได้จริงๆ หรอืไม่  
ควรจะเป็นอย่างไร และมาตรการทีจ่ะท�าให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ถ้าหากว่า
จะเปิดให้มีการ Bareboat charter registration ในเมืองไทย 

ในเรื่องแรก เรื่อง Bareboat charter คืออะไร จะคล้ายๆ กับอาจารย์
สมพร แต่จะมีประเด็นบางอย่างที่ท�าให้เห็นภาพชัดข้ึน จริงๆ แล้วเร่ือง  
Bareboat charter มศัีพท์ทีใ่กล้เคยีงกนัอยู ่คอื Bareboat chartering, Demise 
chartering หรอื Chartering by demise ค�าว่า demise แปลว่าตาย ไม่ไหวติง  
นิ่งๆ คือเอาเรือไปเปล่าๆ ค�าว่า “ชาเตอร์” บ่อยครั้งจะใช้ค�าว่า “เช่า” ซึ่งมีผล
ท�าให้ Voyage charter กับ Time charter ซึ่งในกฎหมายอังกฤษถือว่าเป็น
สัญญาขนส่ง ศาลไทยกต็ว่ีาเป็นการเช่า เลยกลายเป็นการเช่าทรพัย์ไป ในระยะ
หลังจึงพบว่ามีความพยายามไม่ใช้ศัพท์ไทย ก็ทับศัพท์เรียกชาเตอร์ชัดเจน 
เพราะชาเตอร์ไม่ใช่แค่สัญญาขนส่ง แต่อาจเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินกันก็ได้  
นี่คือค�าจ�ากัดความที่ผมไปลอกจากพจนานุกรมมา เป็นการเช่าหรือลิสซิ่งซึ่ง
ลสิซิง่ต่างกบัการเช่าปกตติรงทีว่่ามเีร่ืองของการซ้ือ ท่ีมักใช้ภาษาไทยว่า เช่าซือ้  
คือมีเง่ือนไข มี Option ว่า เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้ว มีสิทธิที่จะซื้อเรือล�านี ้
มาได้

ธรรมชาติข้อหน่ึงของการท�า Bareboat คอื จะเป็นสญัญาระยะยาว ยาว
เป็นปีๆ มกัจะเป็นอายุ ไม่ถึงขนาดอายุเรือทัง้หมด แต่โดยปกติมกัจะเป็นสญัญา
ทีร่ะบุว่า 7 ปี 5 ปี ไม่ใช่แค่ปีเดยีว จะต่างกบัพวก Time charter เพราะเหมอืน
กับเวลาที่ไปเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาก็ต้องผูกพัน 5 ปี ก็ผ่อนไป พอผ่อนหมดก็
ซื้อมา หรือซื้อแค่บาทเดียวก็แล้วแต่จะตกลงกัน โดยธรรมชาติจะเป็นแบบนั้น 
ถ้าถามว่าดตีรงไหน ดสี�าหรบัคนทีม่เีงนิทนุ แต่อยากจะปล่อยกู้ อยากจะเข้าไป
ในธรุกจิเรอื ในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน ถ้าใครเป็นเจ้าของเรอืได้สทิธิ
ยกเว้นภาษี เพราะฉะนัน้บรรดาพวกหมอฟัน หมอทัง้หลายทีมี่รายได้ดีๆ กเ็ข้า
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มาลงทนุพวกนี ้แล้วเขากไ็ด้ยกเว้นภาษีไป ทีนีเ้จ้าของเรือเยอรมนัหรอืผูป้ระกอบ
การเยอรมันก็จะเอาเรือพวกนี้มาปล่อยเช่า ไม่ต้องว่ิงเอง ในขณะเดียวกันท่ี
อาจารย์สมพรพูดไปแล้วว่า ในแง่ของคนที่จะเช่าเรือมา ก็มีข้อดีนะ เหมือน
อยากจะได้รถคันแรก ไม่ต้องวางเงินดาวน์มาก แล้วเอาเรือมาใช้ได้ คือแทนที่
จะเป็น Capital cost เยอะ กเ็ป็นลกัษณะของการผ่อนเป็นรายเดอืน นีค่อืข้อดี 

วธีิการชาเตอร์เรือ หรอืว่า Cost การให้การขนส่งใดๆ กต็าม จะประกอบ
ด้วย Landside cost คือ พวกขนส่งสินค้ามา มีการ Loading discharge  
มี Voyage cost มี Operating cost ได้แก่ ค่าจ้าง ลูกเรือ ประกันภัย เป็นต้น 
ส่วนที่เป็น Capital cost ก็คือราคาเรือ บวกค่าดอกเบี้ย Cost of capital  
ของแต่ละทีไ่ม่เท่ากนั ถ้าไปกูเ้งนิในยโุรปอาจจะได้ดอกเบีย้ถกู 2–3 เปอร์เซน็ต์  
แต่ในยคุหนึง่ในประเทศไทยคดิดอกเบีย้ 18 เปอร์เซ็นต์ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 
จะเห็นว่าเวลาที่ท�า Voyage charter cost ในแง่ของเจ้าของเรือก็จะรวมถึง
พวก Voyage cost, Operating cost, Capital cost แต่ถ้าท�า Time charter 
จะเป็น Cost ของ Operating cost กับ Capital cost เป็นหลัก และถ้าเป็น 
Bareboat charter ก็จะมี Capital cost เท่านั้น พูดง่ายๆ ว่าถ้าท�า Bareboat 
เข้ามา มักจะเป็นผู้ประกอบการในลักษณะที่จะเอาเรือล�านี้ไปท�างานต่อ แล้ว
ได้ประโยชน์จากการที่จ่ายต้นทุน ทางด้านเงินทุนน้อยลง เพราะฉะนั้น หลักๆ 
คอื ถ้าในมมุมองของผูป้ระกอบการเรอืแล้วมกีาร Bareboat charter ในระหว่าง
ประเทศหรือในประเทศเองก็ตาม มีข้อดีว่าเข้าสู่แหล่งเงินทุนได้ อาจจะได้ใน
ต้นทุนที่ถูกลง เพราะว่าในบางที่อาจจะมีดอกเบี้ยถูกกว่า สอง คือ ในกรณีที่มี
ลิสซิ่ง จะลดภาระทางการเงินในช่วงต้น คิดง่ายๆ ว่า เหมือนกับซื้อรถ คุณไม่
ต้องไปวางเงนิดาวน์ ถึงเวลาก็ผ่อนไป เพยีงแต่ว่าดอกเบีย้จะแพงหน่อย ในอกี
แง่หนึ่ง ต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเรือก่อนว่ามันเป็นวัฏจักร มีขึ้นและมีลง 
บางเวลาเป็นเจ้าของเรือ แต่ขาดเงินทุน เจ้าของเรือก็เอาเรือไปจ�านอง เพื่อจะ
ได้เงนิก้อนมาหมนุ และขณะเดยีวกนัเรอืล�านีก็้ขอเช่ากลับมา กค็อืยงัมทีรพัย์สนิ
มาท�ามาหากนิ พูดง่ายๆ เป็นลกัษณะนัน้ เป็นการหมนุเวยีนนีค่อืกรอบของชาเตอร์
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ประเด็นท่ีสอง คือ ผู้มีสิทธิจดทะเบียนเรือไทยในปัจจุบัน ปัจจัยและ
ประโยชน์ของการที่มาจดทะเบียนเรือไทยในมุมมองของเจ้าของเรือว่าในเวลา
ที่จะไปจดทะเบียนเรือที่ประเทศไหนจะพิจารณาอะไรบ้าง 

ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 จะมี 2 ประเด็น 
คอืว่า จะจดทะเบียนเพ่ือว่ิงหรอืค้าในน่านน�า้ไทย กบัค้าระหว่างประเทศ เงือ่นไข
ไม่เหมอืนกนั ค้าในน่านน�า้ไทย หลกัง่ายๆ คอืต้องมทีนุจดทะเบยีนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 เพื่อให้เห็นว่าเป็นคนไทยแท้ๆ แต่ที่ส�าคัญคือในมาตรา 7 นั้นใช้ค�า
ว่า ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิเรอืจดทะเบียน แปลว่าอะไร แปลว่าคณุจะมาจดทะเบยีนเรอื
ไทยได้ คณุต้องเป็นเจ้าของเรอื มาตรา 7 ทว ิท่ีมีการแก้ไขในช่วงปี 2528 เพราะ
มองเหน็ปัญหา ส�าหรบัเรอืทีค้่าต่างประเทศ ไม่ได้ใช้สทิธ ิCabotage กผ่็อนลง
ให้เป็นร้อยละ 51 แต่ทั้ง 2 กรณีก็ยังมีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องถือกรรมสิทธิ์ กรณี 
Bareboat ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ภายใต้กรอบที่เป็นอยู่จึงท�าไม่ได้ 

ในแง่ประโยชน์ของกองเรือไทย ที่สนับสนุนอยากให้มีเพราะ 1. สงวน
เงินตรา 2. สร้างอ�านาจต่อรองให้แก่ผู้ใช้บริการในประเทศ 3. สร้างงานบนเรือ
และบนฝั่ง 4. ได้ค่าจดทะเบียนเรือในกรณีมีเรือมาจดทะเบียน 5. ประโยชน์
ทางการทหารและความมัน่คง จริงๆ แล้วใน 3 ประการแรก ในทางเศรษฐศาสตร์
มข้ีอโต้แย้งกนัอยู่เยอะมาก ว่าสงวนเงนิตราจริงหรือไม่ สร้างอ�านาจต่อรองหรอื
ไม่ เพราะว่าธุรกิจเรอืวนันีไ้มต่อ้งมีกองเรอื กไ็ด้คา่ระวางถกู โดยสว่นตัวผมจะ
มองว่าผลประโยชน์ของผู้ประกอบการกับผู้ใช้บริการนั้นไม่จ�ากัดสัญชาติ  
แต่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นใน 3 ข้อแรกยังโต้แย้งได้ ใน
ทางวิชาการกยั็งโต้แย้งกนัอยู ่แต่ทีแ่น่ๆ ประการสดุท้าย คือทางการทหารและ
ความมั่นคง การมีกองเรือน้ันมีความจ�าเป็นในกรณีภาวะฉุกเฉิน อันนี้ไม่มี 
การปฏิเสธแน่นอนเพราะบริษัทเรือรัฐวิสาหกิจของไทยที่เกิดขึ้นและก�าลัง 
ด�าเนินเรื่องยุบอยู่ คือ ไทยเดินเรือทะเล ในเวลานั้นตอนที่ต้องตั้งบริษัทนี้ 
ขึน้มาตอนสงครามโลกครัง้ทีส่อง ด้วยเหตผุลว่าไม่มเีรอืให้ใช้ในระหว่างประเทศ 
ลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเรือขนน�้ามันดิบมาให้ถึงฝั่งจะท�าอย่างไร เพราะฉะนั้น 
ในประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและไม่มีข้อโต้เถียงคือข้อสุดท้าย
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ประเด็นในแง่ว่าเวลาที่เจ้าของเรือจะไปจดทะเบียนเรือในประเทศไหน 
มีดังต่อไปนี้

1. ด้านภาษ ีสาเหตุท่ีประเทศมหาอ�านาจทางกองเรอืหลายประเทศ เช่น 
นอร์เวย์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือญี่ปุ่น ไม่ชักธงของประเทศตัวเอง 
ประเด็นหลักคอืภาษ ีเพราะจดทะเบยีนอยูใ่นประเทศจะถกูเกบ็ภาษเีงนิได้ของ
บรษิทัซึง่สงูมาก แต่ถ้าไปจดทะเบยีนในประเทศทีเ่ป็น Flag of convenience 
(FOC) ไม่เก็บภาษีเลย ค�าถามคือธุรกิจเรือผลตอบแทนดีถึงขนาดท่ีว่ายอม
จ่ายภาษีกันหรือไม่ ในเมื่อคู่แข่งไป ตัวเองก็ต้องไป จนกระทั่งผู้ประกอบการ
เรอืนอร์เวย์เขาไม่เรยีกว่า Flag of convenience เขาเรียก Flag of necessity 
คือมีความจ�าเป็นมิฉะนั้นก็แข่งกับคนอื่นไม่ได้

2. ด้านแรงงาน ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ถ้าจดทะเบียนเรือ
ก็จะมีกฎหมายก�าหนดว่าต้องใช้ลูกเรือของสหรัฐอเมริกา แล้วลูกเรือของ
สหรัฐอเมริกาท�างาน 6 เดือน พัก 6 เดือน แต่ต้องจ่ายเงินเดือนทั้งปี ราคาจึง
ไม่ถูก ขณะเดียวกันถ้าชักธง FOC สามารถใช้ลูกเรือฟิลิปปินส์ ต้นทุนถูกลง
มาก หรือใช้ลูกเรือไทยก็ได้ ไม่ต้องผูกพันกับลูกเรือที่อยู่ในประเทศนั้นๆ 

3. ด้านปัจจัยเข้าสู่ตลาดทุน เพราะในบางประเทศนั้นมีเงื่อนไขทาง
กฎหมายทีเ่อือ้ต่อการท่ีจะไปกู้ยมื คอืมรีะบบกฎหมายทีเ่ป็นสากล การทีไ่ปอยู่
ในประเทศที่กฎหมายไม่เหมือนประเทศอื่น มีความเสี่ยงเยอะ ตามมาด้วยว่า
ดอกเบี้ยที่จะให้กู้ จะแพงกว่า 

4. ด้านเข้าสูต่ลาดการขนส่งสนิค้า บางครัง้ถ้าไปชักธงบางประเทศเพือ่
ได้สิทธิในการเข้าสู่ตลาดสินค้า เพราะในอดีตมีบางประเทศที่สงวนสินค้าบาง
อย่างไว้ 

5. ด้านการเมือง เช่น เรือจีน สมัยหนึ่งที่มีปัญหากับไต้หวันอยู่ จะไป
ค้าขายกับไต้หวัน เรือจีนเข้าไม่ได้ จึงเกิดการชักธงปานามาเพื่อไปขนส่งกับ
ไต้หวัน หรือในทางกลับกัน เจ้าของเรือไต้หวันไปชักธงปานามา หรือไลบีเรีย 
เพือ่ขนส่งสนิค้าในประเทศจนี หรอืบางกรณมีเีรือ่งของ Embargo ระหว่างบาง
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ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกากับพม่า ในอดีตบอกห้ามค้ากับพม่า ก็ไปชักธง
สิงคโปร์ แล้วก็ไปค้าในพม่า บางคร้ังจะหลีกเล่ียงในกรณีการเกณฑ์เรือ  
(Requisition) เพราะว่าโดยปกติแล้วไม่ว่าจะชักธงประเทศใดก็ตาม ในกรณี
ที่เกิดภาวะฉุกเฉิน รัฐมีอ�านาจในการเกณฑ์เรือ ที่ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า  
Requisition เหมอืนกบัสมยัทีอ่งักฤษรบกบัอาร์เจนตินาในสงครามฟอล์กแลนด์ 
กองเรือของ P&O ก็ถูกเกณฑ์ หรือในช่วงสงครามอิรักครั้งแรก กองเรือของ
สายการเดินเรือ National Shipping Corporation of Saudi Arabia ก็โดน
เกณฑ์เรือโดนดึงไปจากการท�าการค้าปกติ 

6. ด้านอ่ืนๆ อาจเป็นเรื่องของการซ่อม หรือการสร้าง ตัวอย่าง 
สหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าในยุคหนึ่งบอกเพื่อสนับสนุนอู่เรือ ถ้าใครอยากชักธง
สหรฐัอเมรกิาต้องต่อเรือทีส่หรฐัอเมรกิา แต่ก็อาจมี Construction differential  
subsidy, Operating differential subsidy มาช่วย แต่ว่ามีเงื่อนไข ฉะนั้น
บางครัง้เจ้าของเรือจะประเมินเร่ืองพวกนี ้เพราะว่าส่ิงเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อ
การเงิน และต้นทุนทั้งหมด 

ส�าหรับประเทศไทย การจดทะเบียนเรือในประเทศไทย จะก่อสิทธิดังนี้ 
ประเด็นแรกคือ การจดตามมาตรา 7 ปกตกิไ็ด้สิทธใินการวิง่ในน่านน�า้ไทยด้วย
หรือ Cabotage ถ้าตามมาตรา 7 ทวิ ก็ได้แค่เดินเรือระหว่างประเทศ สิทธติาม
กฎหมาย ส�านักส่งเสริมการขนส่งทางน�้า และการพาณิชยนาวี (สพว.) คือว่า
อาจจะได้ขนสินค้าที่สงวนไว้ให้ลงเรือไทยก็ได้ สิทธิอีกประการคือ เช่าเรือเพื่อ
เสรมิกองเรอืได้ ถ้ามีกองเรอืและวิง่ในเส้นทางน้ันเมือ่ต้องการเพ่ิมเรือ สทิธิทาง
ภาษี ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สิทธิตามประมวลรัษฎากร  
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 314 และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ เช่น เรือ
โดนโจรสลัดจับ กองเรือราชนาวีไทยอาจจะไปช่วย 

ในรายละเอียด สิทธิของ BOI ปัจจุบันเขียนไว้ว่า BOI จะไม่ได้ให้การ
ส่งเสริมในกรณีเรือเช่า คือจะให้เมื่อซื้อเรือเข้ามาเท่านั้น นี่คือข้อเท็จจริงที่จะ
ต้องมองว่า ถ้าเกิดเปิด Bareboat charter ขึน้มา ผลกระทบตรงนีจ้ะเป็นอย่างไร 
จะได้รับ BOI หรือไม่ 
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สิทธิตามประมวลรัษฎากรก�าหนดไว้ว่าต้องใช้เรือท่ีจดทะเบียนเป็นเรือ
ไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ในการขนส่งสินค้าดังกล่าว ประเด็นจะตาม
มาด้วยว่าเพราะจะไปอิงกับพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ถ้ามีกฎหมาย
ฉบับใหม่จะได้รับสิทธิทางภาษีอย่างไร ส�าหรับเรื่องคนเรือ เป็นเรื่องมาตรฐาน
อยู่แล้ว อีกประเด็นคือ ค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4 ฉบับนี้ มีแก้ไขในปี พ.ศ. 
2552 ว่ากรณีทีไ่ปเช่าเรือ แบบ Bareboat มา อตัราภาษแีก้จาก 15 เปอร์เซน็ต์ 
เป็น 1 เปอร์เซน็ต์ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย แต่ว่าไม่รวมถงึกรณลีสิซ่ิง ซ่ึงจะมีประเด็น
การตคีวามอยู ่ดงันัน้ การจะไปชกัธงของประเทศไหนกต้็องบวกลบคณูหารว่า
คุ้มหรือไม่คุ้ม

หน้าที่ของเรือไทย โดยปกติหน้าที่ของเรือไทยมักเขียนว่า 1. มีหน้าที่ 
ชักธงไทย ในเวลาที่อยู่ต่างประเทศ 2. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ว่า
หน้าทีท่ีส่�าคญัของการจดทะเบยีนเรือไทยก็คือ ในยามฉกุเฉนิต้องมารบัใช้ชาติ 
และตรงนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งเวลาที่ท�า Bareboat charter ว่ามี Clause เรื่อง 
Requisition หรือไม่

พอ Bareboat charter มา อนุญาตให้ Bareboat registration ซึ่งจะ
ไปพันกับที่อาจารย์สมพรพูดเรื่อง UN Convention 1986 ค�าว่า Bareboat 
registration มักใช้ควบคู่กันไปกับค�าว่า Parallel registration คือการจด
ทะเบียนคู่ขนาน หรือเป็น Dual registration มักจะเป็นศัพท์ที่ใช้กลับไปกลับ
มา บางครัง้อาจจะครอบคลุมไม่หมด แต่ว่าบางครัง้ก็จะใกล้ๆ กัน โดยค�าจ�ากัด
ความ กเ็ป็นการปฏบิตัว่ิาเมือ่จดทะเบยีนในประเทศหนึง่แล้วประเทศนัน้อนญุาต
ให้ไปชักธงอีกประเทศหนึ่งได้ สาเหตุที่ต้องเกิด Bareboat registration ขึ้น
มากเ็พราะว่า UN Convention 1958 ห้ามมใิห้เรอืล�าใดล�าหนึง่ชกัธง 2 สญัชาติ
ในเวลาเดียวกัน แต่กรณี Bareboat registration ที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้าง
มาก เกิดขึ้นในช่วงปี 1980 และ 1990 เพราะว่า International Transport 
Federation (ITF) ในเวลานั้นกดดันไปยังเจ้าของเรือในเรื่องของ FOC มาก 
และถ้าใครไปดูเอกสารหรือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่อง FOC จะอยู่ในช่วงยุคนี้ แต่
หลังจากทศวรรษที่ 1990 มา เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็น เพราะว่าในเวลานั้นเจ้าของ
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เรอืต้องการไปเอาประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานทีถ่กู เพราะการได้รบัการสนบัสนนุ
ทางการอืน่ๆ กไ็ปดใูนมาตรการสงวนสนิค้าบางอย่างในบางประเทศ นีเ่ป็นแรง
จูงใจว่าท�าไมถึงท�าสิ่งเหล่านี้ รัฐที่อนุญาตให้เปิด Bareboat charter ขึ้นมา 
มักจะให้เหตุผลว่าได้รับการฝึกอบรม ได้รับเทคโนโลยีและ Know–how ได้
รับเงินตราต่างประเทศ ได้มีการขยายกองเรือ แต่ประเด็นที่ต้องคิดคือความ
ยั่งยืน ถ้ามีสัญญา 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปี ถึงเวลาหมดสัญญา เรืออยู่หรือไม่ กรณี
ฟิลปิปินส์ทีมี่การยกกนัในช่วงนัน้ ปัจจบุนักองเรือฟิลปิปินส์กลบัไม่ขยาย แสดง
ว่าต้องพิจารณาว่าปรากฏการณ์นีจ้ะมาเอือ้หรอืสนบัสนนุให้กองเรอืไทยขยาย
ตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงหรือไม่ 

บริบทของ UN Convention 1986 มีความเกี่ยวข้องกับ Bareboat 
registration 5 ประเด็น 

1. เนือ้หาของอนสัุญญาให้สิทธิ Bareboat charter in ได้ แม้ว่าอนสัุญญา
นี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ และประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นภาคี แต่ขอให้เป็นกรอบดูว่า
อนุสัญญาน้ีเปิด และจะโยงกับที่อาจารย์สมพรพูดว่าแม้เปิดให้มี Bareboat 
registration แต่ถ้ากฎหมายการจ�านองเรือไม่สอดคล้องหรือเอื้อกับประเทศที่
จะเอาเรือมาชักธง ก็อาจจะไม่เกิด จึงต้องไปพิจารณาต่อ 

2. อาจไปชักธง Flagging in 

3. ให้ยกเลิก ให้ Suspend ชั่วคราว 

4. ให้มีมาตรการควบคุม 

5. ในแง่ทีส่�าคญั คอืเพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการน�าอนสุญัญา
นี้ไปบังคับใช้ Charterer จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเจ้าของเรือด้วย อย่างไร
ก็ตามอนุสัญญานี้จะไม่มีผลในการก�าหนดสิทธิของเจ้าของเรือ ในเรือที่ม ี
การ Charter มากไปกว่าทีมี่การก�าหนดไว้ในสญัญา Bareboat charter ประเดน็
นี้ส�าคัญ เพราะประเด็นเรื่องของจ�านอง ประเด็นเรื่องของ Requisition ถ้าใน
สญัญาไม่เขยีนเรือ่งให้สทิธริฐัทีไ่ปจดทะเบยีนทีม่าในประเทศไทยสามารถเกณฑ์
เรือได้ แล้วพอถึงเวลามีเรื่องขึ้นมาก็เอาเรือเก่าทิ้งไป ก็จะไม่มีเรือใช้
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ในเรื่องของ Bareboat registration ปัจจุบันขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐ
ทีจ่ะให้ Flagging in หรอื Flagging out เป็นคู่ๆ  ถ้าไปดูในตวัรายช่ือประเทศ
ที่มีการท�า Bareboat registration จากในเอกสารระบุไว้ 37 ประเทศ ใน 37 
ประเทศ มี 22 ประเทศเป็นประเทศมหาอ�านาจทางทะเล เช่น เยอรมัน สเปน 
ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ จีน และประเทศทีเ่ป็น FOC ประเทศทีเ่ปิดให้จะเป็นคู่ๆ  แต่ลอง
สังเกตประเทศที่มีอันจะพัฒนากองเรือจริงๆ จะไม่ค่อยอยู่ในนี้ 

แนวความคดิเร่ือง Bareboat registration ไม่มแีนวปฏิบตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน 
แล้วแต่ว่ารฐัไหนอยากจะออกแบบอย่างไร กรณอีย่างนีม้กัจะเกดิขึน้เมือ่กฎหมาย 
2 ประเทศท่ีจะท�าด้วยกนัสอดคล้องหรอืเข้ากนัได้ เพราะฉะนัน้ประเทศไทยเอง
ถ้าอยากจะท�า กต้็องไปศกึษาอีก 22 ประเทศทีเ่ป็นประเทศนายทุนว่าเขาเขยีน
กฎหมายอย่างไร และจะออกกฎหมายให้สอดคล้องอย่างไร และก่อให้เกิด
ประเด็นเรื่อง State of registration และ Flag state เพราะเป็นเร่ืองของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน เพราะว่ากฎหมายมหาชนจะไปคุมใน
เร่ืองของกฎ ระเบียบ เร่ืองของความปลอดภยั ส่วนกฎหมายเอกชนจะเป็นเรือ่ง
ของการจ�านอง เรื่องทรัพย์สินใครเป็นของใคร 

ตัวอย่างของสเปนจะแยก Maritime registry กับ Commercial  
registry เลยชัดเจนว่าถ้า Flagging out แล้ว Maritime registry หยุด  
แต่ Commercial registry ยังไม่หยุด นอกจากนี้ในการท�า Bareboat  
registration ต้องอาศยัความเชือ่มโยงหรือความสมัพนัธ์ค่อนข้างมากระหว่าง
ผู้ให้เช่ากับผู้เช่า Owner กับ Charterer จะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพอ
สมควร และบ่อยครัง้ข้อตกลงทีป่รากฏอยูน่ัน้กเ็ป็นเนือ้หาทีไ่ม่แท้ ภาษาองักฤษ
ใช้ค�าว่า Artificial ตัวอย่างคือ Shikumisen ยุคนั้นยังไม่ถึงขนาดเป็น  
Bareboat registration แต่กรณี Shikumisen เป็นนโยบายหนึ่งของญี่ปุ่น  
ในช่วงยุค 60 หรือ 70 ญี่ปุ่นสนับสนุนอุตสาหกรรมการต่อเรือมาก และจะให้
เงินอุดหนุนหรือราคาพิเศษส�าหรับผู้มาส่ังต่อเรือที่ไม่ใช่สัญชาติญ่ีปุ่น บรรดา
เจ้าของเรือญี่ปุ่นที่อยากได้เรือราคาถูก ก็ไปหาคนไต้หวัน ฮ่องกง ตกลงให้เขา
ไปต่อเรอื ตามแบบทีต้่องการท�าสญัญาเช่า 7 ปี คอืเจ้าของเรอืญีปุ่่น เป็นคนใช้
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เรือจริงๆ แต่ไปให้นายทุนฮ่องกงหรือไต้หวันมาสั่งต่อเรือตามแบบที่อยากได้ 
เพราะฉะนั้นราคาเรือที่ได้จะถูกกว่าราคาถ้าส่ังต่อเรือเองในญ่ีปุ่น แล้วก็ให้ผล
ตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามแต่ตกลง นี่เป็น นโยบายพิเศษ หรือ German 
KG ก็คล้ายๆ กัน ที่น่าสังเกตคือปัจจุบันในวงการเรือ Bareboat charter 
registration ระหว่างประเทศท�ากันจริงๆ จังๆ หรือไม่ในปัจจุบัน ผมคิดว่า 
ไม่ค่อยเท่าไหร่

ประเดน็ทีปู่ไว้จะน�ามาสู ่3 ประเดน็ทีจ่ะพดูในเชงิวเิคราะห์ว่า ถ้าเปิดให้
มีการ Bareboat ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่ จะเกิดอะไรขึ้น และถ้าหากอยากจะ
ท�า จะต้องพจิารณาเรือ่งอะไรบ้าง และมมีาตรการอะไรบา้งทีเ่อือ้ให้ประเทศได้
ประโยชน์ ในมุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ ถ้าดูตัวละคร จะมีรัฐ ผู้ประกอบการ
เรือไทย ผู้ประกอบการเรือในต่างประเทศ ประเด็นที่จะ Bareboat ให้ได้มี  
2 กรณี คือ 1. เป็นเจ้าของเรือ อยากจะปล่อยให้เช่า หรือ 2. เป็นสถาบัน 
การเงินที่จะปล่อยกู้ให้ 

ส�าหรับผู้ประกอบการไทย ข้อดี คือ สามารถลดเงินทุน เข้าสู่ตลาดง่าย 
คือ ธุรกิจนี้เป็น Capital intensive ไม่ต้องมีเงินเยอะ มีแค่เงินหมุนเวียนก็พอ 
แต่ค�าถามคอื จะได้สทิธทิางภาษหีรอืไม่ จากข้อมลูทีม่อียูก่่อนหน้านี ้คอืไม่น่า
จะได้ หมายความว่า ถ้าผู้ประกอบการไทย Bareboat charter in ย่อมได้
ประโยชน์ในแง่ลดเงินทุน แต่ในเชิงผลประกอบการแล้ว อาจมีต้นทุนที่สูงกว่า
ผู้ประกอบการรายอื่น ต้องมาพิจารณาเทียบกัน 

ประเด็นที่ตามมา คือ ได้สิทธิในการขนส่งสินค้าตามมาตรา 17 และ 
การค้าในน่านน�้าไทยด้วยหรือไม่ ต้องรอกฎหมายที่จะออกจึงจะตอบได้  
ผู้ประกอบการในต่างประเทศก็ดี ก็ Bareboat มาให้ ก็มีตลาดที่จะมาให้ผล
ตอบแทน แต่จริงๆ ก็ต้องมานั่งคิดอยู่ว่าแล้วเมื่อ Bareboat ไปแล้ว กฎหมาย
เรื่องจ�านองรับรู้หรือไม่ เรื่อง Commercial registry จะสอดรับกับกฎหมาย
ประเทศผู้ให้ Bareboat หรือไม่ ถ้าเกิดปล่อยให้เช่าไป แล้วยึดเรือไปเลย  
หรือจะเป็นกรณีได้บุริมสิทธิ ได้สิทธิเหนือกว่า ฉะนั้นถ้าจะท�าต้องท�าให้เอื้อ  
ในประเทศไทย กาโบตาจ (Cabotage) น่าลงทนุ ถ้ามีเรือเก่าๆ อยู ่แฝงได้หรือไม่ 
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ค�าว่า นอมนิ ีภาษากฎหมายทีเ่รยีกว่าตัวแทนหุน่เชดิ ปัจจบุนัช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
ผมว่าเยอะแล้วนะ เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะใช้วิธีนี้เข้ามา ถ้ากฎหมายสอดคล้อง
หรือเอื้อได้ ก็ปล่อยกู้ได้ ตรงนี้ต้องดูกฎหมายลึกๆ ว่าใช่หรือไม่ใช่ 

ส�าหรับเร่ืองการเพิ่มกองเรือเพิ่ม ก็คงจะได้แบบช่ัวคราว เพราะว่าถ้า
หมดสัญญา ก็คืน ยกเว้นว่ามี Option ว่าจะซื้อมา แต่ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงบังคับ
ว่าจะต้องเป็นเช่าซื้อ ในลักษณะลิสซิ่ง เพราะฉะนั้นก็ยังตอบไม่ได้ชัดๆ แต่ที่
แน่ๆ รู้ว่าชั่วคราวน่าจะใหญ่ขึ้น 

ถ้าผู้ประกอบการเรือไทยได้ต้นทุนเรือท่ีต�่าลง ดอกเบี้ยอาจจะไม่ถูก  
ไม่ได้สทิธิทางภาษ ีท้ายทีส่ดุกต้็องคดิว่าคุม้หรอืไม่กบัการกูเ้งนิ การกูธ้นาคาร
ไทยในปัจจบุนักูเ้ป็นดอลลาร์กไ็ด้ ซึง่ก็ได้ราคาอตัราดอกเบีย้ LIBOR บวกลบ
ก็แล้วแต่ ท้ายที่สุดแล้วเอกชนก็ต้องมานั่งคิด 

สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่ามาตรการอะไรที่ออกมา ถ้าออกมาแล้ว
ปฏบิตัไิม่ได้ หรอืไม่เป็นประโยชน์จริงๆ กท็�ามาเพือ่เป็นแง่วิชาการฝ่ายกฎหมาย
ก็ได้ แต่ถ้าออกมาแล้วไม่เอื้อ ไม่ท�าให้เกิดก็เท่านั้น อาจมีผู้ประกอบการไทย
บางคนรับจ้างชักธงมาเป็นธงไทย แล้ว Manning ให้ แล้ว Time charter 
back ก็แล้วแต่ ค�าถามคอืคุม้หรอืไม่ เพราะในความเป็นจริงแล้วผูป้ระกอบการ
ไทยก็สามารถให้บริการ Ship management ได้ ในปัจจุบันเท่าที่ผมทราบ 
จุฑาก็ท�า ไป Supply ลูกเรือ บริหารจัดการเรือให้เขา ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้อง
ท�าตรงน้ี ผมเหน็ว่าเง่ือนไขเปลีย่นไปเยอะจากยุค 80 หรือ 90 สิง่ทีผ่มกลวัมาก
ที่สุด คือตัวแทนหุ่นเชิด ตรงนี้ที่รัฐไม่ได้ประโยชน์ แล้วอีกด้านหนึ่ง คือโอกาส
ท่ีจะเกิดการท�าลายอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่าหรือรัฐจะต้องออกรายละเอียด 
พวกนี้ และจะต้องคิดชั่งว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม

ถ้าเห็นว่าน่าจะด ีกต้็องดขู้อดข้ีอเสยี และควรมีมาตรการอะไรท่ีจะท�าให้
เชื่อมั่นได้ว่าประเทศจะได้ประโยชน์จริงๆ ประเด็นที่ต้องคิดว่าข้อดีมีอะไร ผม
คดิว่า คอื ผูป้ระกอบการไทยสามารถประกอบการด้วยเงนิทนุทีต่�า่ลง ประเทศไทย
ได้เรือเข้ามาชักธงในช่วง Bareboat ถ้าวางเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ประเทศไทยก็น่าจะมีกองเรือสมัยใหม่ เช่น เรือที่เข้ามาจดทะเบียนแบบน้ีได้
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ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี 10 ปีแล้วแต่จะไปวางอย่างไร ส่วนข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น
ได้ คือ ในกรณีถ้าไม่ระบุเรื่อง Requisition เอาไว้ให้ชัดเจน เพราะถ้าไปดูใน 
BARECON เขียนไว้เหมือนกันว่าเป็นกรณีถ้ามี Requisition ก็ให้จ่าย  
Charter hire เหมือนเดิม แต่เมื่อหมดสัญญาแล้วก็เอาเรือคืนได้อยู่ดี ตรงน้ี
อาจต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้ สิ่งที่ต้องระวังคือ เรื่องตัวแทนหุ่นเชิด จุดบอดอีก
ประการ คอื ถ้าปล่อยเรือ่ยๆ ผูป้ระกอบการไทยมองว่าคุ้ม และมรีะเบยีบทีเ่อือ้ 
จะเกิดค�าถามว่าจะมีเรือไปท�าไม แล้วไทยก็จะไม่มีกองเรืออยู่เหมือนเดิม

ประเด็นต่อมา คือ การจ�านองเรือ กฎหมายจ�านองเรือของไทย  
กับกฎหมาย 22 ประเทศที่มีการ Bareboat ไปด้วยกันหรือไม่ ต้องคิดเรื่องนี้ 
ตัวร่าง พระราชบัญญัติเท่าที่ผมดูค่อนข้างจะเขียนไปทางด้าน Bareboat 
charter in ไม่ได้พูด Bareboat charter out ถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์  
ลองท�าให้ครบระบบดหีรือไม่ แล้วเท่าท่ีผมจ�าไม่ผดิคอืร่างนีน่้าจะร่างขึน้มาโดย 
in house consultant ชุดที่ 3 แต่เท่าที่ได้ดูเอกสาร ไม่ได้มีการน�าเสนอตัวร่าง 
แค่พูดว่า Bareboat charter เป็นอย่างไร แล้วก็เอาไปร่าง ร่างเสร็จก็ส่ง สพว. 
สพว. ก็เก็บไว้ ร่างพวกนี้ควรให้เห็นแต่ต้น และควรลองศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายการบินที่มีลิสซิ่งอากาศยานเพื่อให้เกิดความครบถ้วน

ในมุมมองของทางสมาคมมองว่า ถ้าเกิดประโยชน์จริง ควรจะต้องวาง
มาตรการอะไรหรือไม่ เช่น ถ้าต้องการป้องกันนอมินี ควรก�าหนดไว้หรือไม่ว่า 
ใครก็ตามที่จะ Bareboat charter เข้ามาต้องมีความเป็นเจ้าของเรือไทยใน
ระดับหนึ่ง เช่น ถ้าจะ Bareboat เข้ามาจ�านวนหนึ่งควรต้องมีกองเรือมากกว่า
หรือเท่ากับเรือที่จะ Bareboat เข้ามา นี่ไม่ใช่การกีดกัน แต่มองว่าถ้าต้องการ
ให้มีกองเรือไทยที่เป็นเจ้าของ เป็นทรัพย์ของประเทศไทยจริง ก็ควรต้องมอง
เรื่องนั้น หรือพิจารณาเกณฑ์ที่อนุญาต เช่น อายุเรือ ชนิดของเรือบางประเภท
ที่แพงมาก เช่น เรือขนแก๊ส ล�าหนึ่ง 3 ร้อยล้านเหรียญ ต้องคิดขนาดของเรือ 
จะให้เรอืเลก็หรอืไม่ หรอืจะต้องเป็นเรอืใหญ่เพราะเท่าทีด่คูร่าวๆ ในร่างกฎหมาย
บอกว่า เรือต้องมีไม่น้อยกว่า 5,000 GT มีอายุไม่เกิน 5 ปี 10 ปี อายุของ
สัญญาควรจะเป็นอายุ 3 เดือน 6 เดือนได้หรือไม่ หรือว่าควรไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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ต้องคิดดูว่าอะไรจึงเหมาะสม เงื่อนไขที่ต้องมีในสัญญา Bareboat charter ใน
ส่วนตัวผมมองว่าเรื่อง Requisition จ�าเป็น ผมมองในแง่ของความมั่นคงของ
ชาติ (National security) ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตจะต้องโปร่งใส  
คงต้องพิจารณาด้วยว่าสิทธิของคนที่จะชาเตอร์เรือเข้ามาควรจะแตกต่างกับ
กรณีที่เป็นเจ้าของเรือไทยหรือไม่ เช่น การค้าในน่านน�้าไทยควรจะให้หรือไม่ 
สิ่งท่ีต้องระวังคือ เรือ 2 น�้า ประเภทจดทะเบียนเรือแล้ววิ่งไป หรือกรณี  
Offshore ยังคงเป็นประเด็นปัญหาอยู่ ประเด็นภาษีต้องพิจารณาด้วย 

โดยสรุปผมไม่ได้บอกว่าผมชอบหรือไม่ชอบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ผม
อยากให้คดิว่า Bareboat charter มีประโยชน์จรงิๆ หรือไม่ และถ้ามปีระโยชน์ 
จริงๆ อะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งที่ต้องแก้ต้องปรับ 

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอบคุณครับ อาจารย์
ประพันธ์สรุปหมดแล้ว ชอบหรือไม่ชอบ การให้ข้อมูลไปคิด ไปแก้ นี่คือสิ่งที่
อยากได้ยินอย่างนี้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ แล้วอาจน�าไปสู่การปฏิบัติได้ 
แม้ปัญหาอุปสรรคจะยาว แต่อาจจะท�าให้ง่ายขึ้น เทคนิคเยอะมากขึ้นกว่า 
สมยัก่อน กด็นีะครบั เป็นอกีมุมมองหน่ึงว่าถ้าคดิจะสร้างระบบนี ้ต้องคิดให้จบ  
ให้รอบด้านว่ามีข้อดีข้อเสียอะไร อาจารย์ประพันธ์ค่อนข้างจะชัด 

ส่วนกฎหมายไทย เชิญอาจารย์ประมวลครับว่าในมุมมองของอาจารย์
ประมวลในฐานะนักกฎหมายท�าเรื่องเรือ ท�าเรื่องประกันภัยทางทะเล อาจารย์
ประมวลเห็นว่าประเทศไทยควรมีระบบนี้หรือไม่ ระบบนี้อาจเป็นเพียงระบบ
หนึ่งที่มาเสริมซ่ึงอาจจะต้องใช้หลายๆ วิธีการในการพัฒนากองเรือไทยหรือ
ว่าการขนส่งของไทยนะครับ เชิญอาจารย์ประมวลครับ

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ในความเห็นผมนะ
ครับจริงๆ แนวคิดที่ว่าจะเอาเรือที่ชาเตอร์แบบ Bareboat มาจดทะเบียนเป็น
เรือไทย จะต้องมีกฎหมายก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายกระบวนการทั้งหมดที่เหลือ
เกิดไม่ได้ แต่เมื่อมีกฎหมายแล้วจะมีการเอาเรือท่ีชาเตอร์แบบ Bareboat  
แล้วมาจดทะเบียนเป็นเรือไทยจะเกิดขึ้นหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ดังนั้น  
มีสองประเด็น ประเด็นแรก คือ ถ้าจะให้เกิด ก็ต้องมีกฎหมาย ประเด็นที่สอง
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มีกฎหมายแล้วมคีนจะมาใช้สิทธติามกฎหมายหรือไม่ แต่การมีกฎหมายจะเอา
กฎหมายเก่าฉบบัใดฉบบัหนึง่มาแก้ เช่น เอาพระราชบญัญตัเิรือไทย พ.ศ. 2481 
มาแก้หรือจะเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 

ในประเด็นแรกเรื่องการมีกฎหมาย ระหว่างเอากฎหมายเก่ามาแก้กับ
เขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาหนึ่งฉบับ ความยุ่งยากในการร่างกฎหมายทั้งสอง
แบบไม่น่าจะต่างกันมาก แต่ถ้าถามว่าสะดวกอย่างไร ผมกลับสนับสนุนความ
คดิทีว่่าเขยีนใหม่เป็นพระราชบญัญตัเิฉพาะดกีว่า เพราะว่าการทีจ่ะเอากฎหมาย
เก่า เช่น พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 มาตราใดมาตราหนึ่งหรือหลาย
มาตรามาแก้อาจจะต้องดูกระบวนการทัง้หมดในกฎหมายนัน้ แก้มาตรานีก้ระทบ
มาตราไหน มีอะไรเหลืออีก แล้วต้องเอาอะไรมาแทรก จึงค่อนข้างจะยากใน
เรื่องของการเรียบเรียง แต่การท�าเป็นกฎหมายใหม่ดูจะง่ายกว่า อะไรที่ไม่มีก็
เขียนเลย อะไรที่กฎหมายพอใช้ได้ก็ให้ใช้กฎหมายนั้นไป อะไรที่ขัดแย้งกับ
กฎหมายฉบับใหม่ โดยหลักการกฎหมายใหม่ก็ยกเลิกกฎหมายเดิมที่ขัดแย้ง
อยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้กฎหมายใหม่ดจูะง่ายกว่าในความเหน็ผม สรปุคือว่าอะไร
ทีใ่หม่ใส่เข้ามา อะไรท่ีมีของเดิมก็เอามาใช้โดยอนโุลม อะไรทีข่ดัแย้งกบักฎหมาย
ใหม่ก็ยกเลิกเพราะผลเป็นกฎหมายเฉพาะและใหม่กว่า 

ส่วนสาระส�าคญัของ Bareboat เดมิทหีลายปีทีแ่ล้ว มีฝรัง่ส่งอเีมล์มาหาผม  
ถามว่าอยากเอาเรอืของเขามาให้คนไทยจดทะเบยีนเป็นเรอืเปล่า หรอืเรยีกว่า
ชาเตอร์เป็นเรือเปล่ามาแล้วมาจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้หรือไม่ ดูแล้วอาจจะ
ท�าไม่ได้เลย เหตุผลเพราะว่าในประเทศของลูกความผมน้ันมีกฎหมายที่มีทั้ง 
Flag in และ Flag out มีแนวคิดพักสัญชาติชั่วคราว (Suspend) เพิกถอน
สญัชาตชิัว่คราวได้ แต่กฎหมายบ้านเราตดิตัง้แต่ตัวแรกตามทีอ่าจารย์ประพันธ์
ชี้ Bareboat ไม่ท�าให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ของเรือ เพราะ Bareboat ก็คือ
เช่าทรัพย์ธรรมดา พอจะมาจดทะเบียนเรือไทย ระเบียบของกรมในการจด
ทะเบียนเรือไทย ปกติเป็นการซื้อเรือต่างชาติมาจด ก็ต้องมี MOA มี Bill of 
sale มี Deviation Certificate มา แต่เมื่อไม่ได้ขายเรือ สรุปก็ท�าไม่ได้ นี่คือ
ปัจจัยแรก เมื่อไม่มีกฎหมายหรือไม่แก้กฎหมายเลยก็ท�าไม่ได้เลย ณ ปัจจุบัน
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การ Bareboat ไม่ได้หมายความว่าโอนกรรมสทิธิ ์เพราะฉะนัน้กต้็องมี
การครบก�าหนดสัญญาชาเตอร์เรือเปล่า แล้วก็ต้องคืนเรือ (Redeliver back) 
เวลาส่งคนืประเทศไทยไม่มรีะบบพกัสญัชาตชิัว่คราว กต้็องถอนสัญชาต ิอันน้ี
อาจไม่เกดิปัญหาในต่างประเทศ เพราะว่ากรณทีีก่ารพกัสญัชาติและการยอมรับ
สัญชาติกลับไปได้ แต่ของไทยตอนแรกไม่มีตอนต้นที่จะพักชั่วคราว พอเวลา
จะออก จะออกอย่างไร คือกระบวนการเกิดไม่ได้เลย 

ส่วนเรื่องของการจ�านองเรือและเรื่องสิทธิในการรับรู้สิทธิในการจ�านอง 
ผมว่าอาจจะไม่มีปัญหาเพราะอาจจะพอมีมาตราที่กล้อมแกล้มได้

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอให้ดูเอกสารที่แจกหน้า 
16 คือ ในพระราชบัญญัติการจ�านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 ใน
มาตรา 21 บอกว่าสัญญาซึง่เจ้าของเรอืทีไ่ม่ใช่เรอืไทย เอาเรอืของตนตราไว้แก่
บคุคลอืน่เพือ่เป็นประกันการช�าระหน้ี คือเอาไปจ�านอง ให้ถอืว่าเป็นการจ�านอง
ที่อาจบังคับได้ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงกฎหมายไทยรับรองรับรู้เรื่อง
การจ�านองต่างชาติ ภายใต้เงื่อนไข คือ 1. สัญญานั้นท�าขึ้นมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายที่เรือนั้นได้จดทะเบียนไว้ อันนี้ไม่มีปัญหา 2. ได้มีการจดทะเบียน
สัญญาดังกล่าวไว้กับนายทะเบียนซึ่งอนุญาตให้คนทั่วไปตรวจดู เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของอนุสัญญา และร่างพระราชบัญญัติการจ�านองเรือและบุริมสิทธิ
ทางทะเลของไทย ซึ่งร่างโดยอ้างอิงกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
จ�านองเรอืและบรุมิสทิธิทางทะเลซึง่ประเทศต่างๆ ใช้บังคบักนัอยู ่แม้ประเทศไทย
ยงัไม่ได้เป็นภาคอีนสุญัญาทัง้ 2–3 ฉบบักต็าม แต่ไทยกร่็างตามเกณฑ์นีเ้พราะ
ฉะนัน้กฎหมายไทย ประเดน็ตรงน้ีมีการยอมรบัอยู ่จะเหลอืเรือ่งสรรพากร เรือ่ง
พระราชบัญญตัเิรอืไทย พ.ศ. 2481 ซึง่ไม่เอือ้ กต้็องไปออกกฎหมายหรอืไปแก้
กฎหมายตรงนี้ซึ่งเป็นอีกกระบวนการ เรื่องจ�านองไม่มีปัญหา ไทยมีกฎหมาย
ทีร่องรบัตรงนีแ้ล้ว เพยีงแต่ว่าจะปรบัแก้หรอืไม่ปรบัให้ชดัเจน ถ้าคดิว่าตคีวาม
แล้วเข้าได้หรือใช้ได้ก็จบ

ศำสตรำจำรย์ (พเิศษ) ประมวล จันทร์ชวีะ : จริงๆ เร่ืองการจ�านอง
ตามมาตรานี ้เป็นการ Endorse หรือการยอมรับหลกัเรือ่งของกฎหมายขดักนั
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ระหว่างประเทศเท่านั้นเองว่านิติกรรมท�าที่ไหน ถูกหรือไม่ ไม่มีอะไรแปลก 

ส�าหรบัประเดน็แรกผมไม่กงัวลในเรือ่งการแก้หมายหรอืการมกีฎหมาย 
ถ้าอยากได้ก็ต้องมีกฎหมาย แก้กฎหมายไป แต่มีแล้วจะมีโอกาสใช้หรือไม่  
ผมมองว่าปัจจยันีส้�าคัญ แต่ตอนนีต้้องท�าความเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้มาต่อต้าน
การมีกฎหมาย ประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปว่าเมื่อมีกฎหมายแล้ว สิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ในประเทศไทยหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องกฎหมายอย่างเดียว แต่ต้อง
มกีฎหมายซะก่อนไม่อย่างนัน้กระบวนการเกดิไม่ได้เลย สมมตุว่ิาถ้าท่านอยาก
จะมีเรือแล้วอยากจะใช้กฎหมายนี้หากมีกฎหมายน้ี ท่านจะเอาเรือมาท�าอะไร 
ท่านคงเอามาท�าเป็นธุรกิจ แล้วถ้าถามต่อว่าการซื้อเรือมาเพื่อท�าธุรกิจขนส่ง
กบัการท�า Time charter ชาเตอร์เรือมา ท�าได้หรอืไม่ ถ้าท�าธรุกจิสายการเดนิ
เรือ ท่านไม่มีเรือเป็นของตนเอง ท่านท�า Time charter ได้หรือไม่ ค�าตอบคือ
ได้อยู่แล้ว มีสายการเดินเรือบางสายบริการตู้คอนเทรนเนอร์ ชาเตอร์เรือเอา
ไปท�า Long term ถ้าท�าได้ ประเด็นต่อมา หัวใจของเรื่องคือต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เวลาท�า Bareboat มา หลักๆ รูปแบบที่นิยมคือ BARECON และมีค่า 
BARECON Cost ที่จะต้องลงทุน นอกจากจ่ายเดือนต่อเดือนแล้วจะต้อง 
มีวางมัดจ�าล่วงหน้าอีกซึ่งไม่ใช่เงินจ�านวนน้อย และมีเร่ืองของการจัดการเรือ 
ค่าบ�ารุงรักษา ลูกเรือ บังเกอร์ทั้งหมด เกือบจะเรียกว่าต้นทุนมีเยอะ ผมคิดว่า 
Time charter อาจจะถูกกว่ามาก

ประเด็นปัญหาต่อมาคอืการจะเอาเรอืต่างชาตเิข้ามาจดทะเบยีนเป็นเรอื
ไทย ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการชกัธงไทย ส�าหรับปัญหา
เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีผมตัดเลยครับ จากหลักเกณฑ์ในปัจจุบันผมเช่ือ
ว่าอาจได้น้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยด้วย ถ้าสรรพากรไม่เปลี่ยนกฎ หลักๆ ก็จะ
มไีด้ในเรือ่งของมาตรการสงวนสนิค้าลงเรอืไทย แต่ถ้าผมเป็นรายใหม่ในตลาด
ก็ต้องไปแย่งกับเจ้าเก่าที่มีอยู่อีก สิทธิประโยชน์ที่เรือไทยจะได้ คือ มาตรการ
สงวนสนิค้าลงเรอืไทย และสทิธใินการค้าในน่านน�า้ไทย แต่ถ้าท�าการค้าระหว่าง
ประเทศ จ�าเป็นต้องใช้เรือที่ชักธงไทยหรือไม่ เพราะทะเลมันเปิด การค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศไม่จ�าเป็นต้องมเีรอืไทย เพราะฉะนัน้แม้จะเป็นเรอืชกัธงไทย 
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การแข่งขันหรือสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการค้าระหว่างประเทศคงไม่ได้อะไร
จากสิ่งน้ัน จึงต้องคิดว่าสิทธิประโยชน์สองประการที่จะได้คุ้มกับการเอาเรือ 
มาจดทะเบียนเป็นเรือไทยแบบ Bareboat หรือไม่

ส�าหรับประเด็นที่สองว่าจะเกิดได้หรือไม่ ถ้าประเทศไทยมีทั้ง 2 เรื่อง
คอื Flag in คอืเอาเรอืต่างชาติเข้ามา Bareboat และ Flag out คอืเอาเรอืไทย
ออกไป Bareboat ที่ต่างชาติ หรือเรียกว่าเอาไปชักธงต่างชาติได้ ในเร่ือง  
Flag in เรือจะได้ประโยชน์ 2 มาตรการตามที่กล่าวไว้แล้ว ผมมองว่าต่างชาติ
ท่ีเข้ามาหรือไทยที่จะเข้ามาแล้วเอา Bareboat มา Flag in ไม่น่าจะคุ้ม  
ในความเห็นเชิงธุรกิจ 

นำยสมพร ไพสิน : ขอแทรกอธิบายนะครับ ผมลองสมมุติในแง่ธุรกิจ
ว่าบริษัท ก. มีเรือซึ่งเดิมทีชักธงราคาแพง คือ จ�าเป็นต้องใช้ลูกเรือราคาแพง 
สมมุติว่าบริษัท ก. ได้ธุรกิจขนส่งซ่ึงเป็นโครงการระยะยาวแล้วเขามาถามว่า 
เรือที่มีอยู่ตอนนี้ได้ก�าไรน้อย เพราะฉะนั้นถ้าจะ Bareboat charter in มา 
จดทะเบียนไทยจะถูกลงเยอะใช่หรือไม่ ใช้กัปตันเรือไทย ต้นทุนลดตั้งเยอะ  
และก็ Time charter out สิ่งที่ได้คือ Time charter high จากไทย นี่เป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติ แต่ถามว่าเรื่องนี้เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ เปล่าเลย แล้ว
ประเทศไทยก็ได้ กรณีนี้คือคนประจ�าเรือ พอ Bareboat charter in มาชักธง
ไทย กใ็ช้กปัตนัคนไทย ลกูเรือคนไทย แม้จะมค่ีา Time charter high ถ้าไว้ใจ
กันก็ไม่ต้องมัดจ�าก็ได้ เสร็จแล้วก็ Time charter out ให้เขาอีกทีนึง ก็จะได้ 
Time charter high กลับมา ก็จะได้ส่วนต่าง 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ครับ แต่ของอาจารย์
เป็นโครงการพิเศษ ถ้าเป็นโครงการธรรมดาล่ะครับ

นำยสมพร ไพสิน : มีหลายกรณี ถ้าเป็นธุรกิจปกติ แต่จริงๆ แล้ว  
ตอนพักได้คยุกบัอาจารย์ประพันธ์ อาจารย์ประพันธ์บอกว่า Bareboat เกดิมาก 
ช่วงนัน้เพราะเหตอุย่างน้ัน แต่ตอนนีล้สิซิง่ถูกลงมากแล้ว เพราะดอกเบีย้ลิสซิง่
ถูกลง เพราะฉะนั้น Bareboat charter ไม่น่า Fixable แล้ว แต่อย่างที่ได ้
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ยกตัวอย่างไป มีกรณีเกิดขึ้นหลายกรณีที่บอกว่าอยากน�าเรือมาจดทะเบียน
ไทย เพราะว่า Manning clause ถูกกว่า บังคับใช้คนประจ�าเรือไทยถูกกว่า

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : เห็นด้วยกับกรณีของ
อาจารย์สมพร ในกรณีที่มีโครงการพิเศษหรือคอนเซ็ปท์พิเศษ แต่ถ้าโดยหลัก
การทั่วไป ผมยังมองอยู่ว่ายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์สมพรพูดถึง 
การเป็นเรือไทยชักธงไทย ก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบของกฎหมายไทยในเรื่อง
ของลูกเรือ เรื่องของการเทียบตั๋วก็ต้องมีถ้าเป็นต่างชาติ เรื่องของทะเบียนเรือ 
Class เรอือกี คอืเรอืต้องเข้ามาอยูใ่นระบบของเรอืไทย ในขณะทีม่สีายการเดนิ
เรือบางสายที่หนีจากไทยไปเป็นชาติอื่น เพียงแต่ผมมองว่าถ้าเป็นต่างชาติ
จริงๆ เป็นฝรั่งแท้ๆ จะเข้ามาอยู่ในระบบไทยก็อาจจะไม่เอา 

แต่ถ้าต่อไป ไทยมี Charter in อย่างเดียว หมายความว่าไทยยอมรับ
เรือต่างชาติมาจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ แต่ไม่ยอมให้เรือไทยออกไปได้หรือ
ไม่ มีหรือไม่ครับในกฎหมายประเทศอื่น

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : เท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับ 
ต้อง In และ Out ได้ ไม่ใช่ In อย่างเดียวแล้ว Out ไม่ได้ เท่าที่ดูกฎหมาย 
บางประเทศ ส่วนใหญ่ต้องรับทั้ง In และ Out ถ้าจะยอมให้ In อย่างเดียว 
ไม่ให้ Out เลยคงไม่มีใครยอม เพราะกฎหมายจะไม่สอดคล้อง มีสองประเด็น
นะครับเท่าที่เจอ 1. ต้องรับรู้จ�านองเรือของเดิมที่มีอยู่ในประเทศเดิม 2. ต่าง
ตอบแทน มีทั้ง Charter in และ Charter out ได้ทั้งคู่ 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ใช่ครับ ถ้าคุณเอาคน
อ่ืนเข้ามาได้ก็ต้องให้คนอื่นเค้าดึงออกไปได้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีกรณี 
Flag out คอืเอาเรอืไทยออกไปให้ต่างชาต ิผมว่ากเ็กดิยากนะ เพราะไทยไม่มี
กองเรือเหลือ

นำยสมพร ไพสิน : คือจริงๆ แล้ว บ้านเราไม่แน่ใจว่ามีใครท�านะครับ 
เรื่อง Ship owning ซื้อเรือมาเสร็จแล้วไม่จัดการอะไรเลย แล้ว Bareboat 
charter out อย่างเดียว
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ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : เช่นอย่างอาจารย์ไผทชิต
ลงขันกับคนอื่นซื้อเรือ แล้วให้คนอื่นเช่า แบบเยอรมันนะ

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : คือผมบอกได้เลยนะ 
ในธุรกิจเมืองไทยมีไม่กี่คนเองที่ท�า ถ้า Charter flag in จะเกิดประโยชน์กับ
คนที่ท�าธุรกิจอยู่แล้วไม่กี่เจ้า ไม่เกิน 2–3 คนที่จะได้ประโยชน์

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : คุณประมวล ถ้าอย่างนั้น
ผมขอสมมุติถ้าไทยมีระบบนี้ ถ้าผมเป็น ปตท. เป็นเชลล์ ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ
มาก่อน ผม Bareboat charter เรือน�้ามันมาเลยมาจัดการ เพราะราคาถูกดี 
ผมไม่ได้เป็นเจ้าของเรือมาก่อน ผมได้ประโยชน์ ผมไม่ต้องลงทุนซื้อ 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : นี่คือกรณีเหมือน
อาจารย์สมพรคือมีโครงการพิเศษเข้ามาใช้เอง 

นำยสมพร ไพสิน : กรณีอย่างนี้ ถ้าดูกฎหมายว่ายอมรับหรือไม่ 
Bareboat charter in มาจดทะเบียนได้ ในกรณีนี้จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ 
กฎหมายทีจ่ะออกใหม ่ถ้าในระหวา่งนัน้ก็ให ้Bareboat charterer อยู่ในฐานะ
ของเจ้าของเรือ กค็อืเป็นผูมี้กรรมสทิธิ ์มีสทิธแิละมีหน้าทีอ่ย่างนัน้ ตราบเท่าที่
การจดทะเบยีนในนามของ Bareboat charterer ยงัมผีลอยู ่ใช่หรอืไม่ครบั ถ้า
มันส้ินผลไปก็แล้วไป ในระหว่างนีค้ณุต้องมทีัง้สทิธมิทีัง้หน้าที ่ในฐานะเจ้าของ
เรือทุกอย่าง

ศำสตรำจำรย์ (พเิศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ครบั แต่ไม่มกีรรมสทิธิ์

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขออนุญาตเปิดให้คุยกันไป
เลยนะครับ เชิญครับ 

คณุวรีะ ภรูปัิญญำวงศ์ (กรมเจ้ำท่ำ) : ในเร่ืองเช่าแล้วได้สิทธเิสมือน
เรือไทย การ Bareboat ท�าเพื่อให้ได้สิทธิเรื่องภาษีหักลดภาษีจากสรรพากร
จาก 15 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ จริงๆ เป็นภาษีที่ไทยเก็บจาก 
ต่างประเทศ แต่ว่าภาษีตัวนี้ยังไม่ขาดลอยต้องมีการต่อไปเรื่อยๆ 2 ปี ล่าสุด
คาดว่าต้นปีภาษีจะไปสิน้สดุท่ีปี 56 จะเรียนว่าท่ีผ่านมาดจูากการเช่าทีม่ปีระโยชน์ 
ตรงนีเ้ลยไม่เคยปรากฏ สรรพากรไม่สามารถทีจ่ะรูไ้ด้ว่าเป็นการเช่าประเภทใด  
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ดงันัน้ พจิารณาดแูล้วความต้องการทีจ่ะมาเช่า Bareboat เพือ่จะมสิีทธปิระโยชน์
ทางภาษีเพื่อจะมาใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติที่ผ่านมาก็อาจจะไม่

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจรยิกร : เพราะตรงน้ันไทยยงัไม่ยอม
ให้จดทะเบียนเป็นเรอืไทยด้วย ถกูหรอืไม่ครบั คอืชาเตอร์มาเฉยๆ ยงัจดทะเบยีน 
เรือของประเทศเจ้าของเรือผู้ที่ให้ชาเตอร์เรือมา แต่ถ้ามีการสร้างระบบเปิดขึ้น
มาอกีระบบ ถ้ามีการจดทะเบยีนด้วยข้ึนมา สรรพากรจะให้สทิธง่ิายกว่านีห้รือไม่  
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประเทศไทยในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี รวม
ถงึพฒันาทกุๆ ด้าน คอื เงนิเข้ามากระแสเงนิเข้ามา คนกมี็งานท�า ถ้ามีกจิกรรม
ขึน้มา ถามว่ามบีริษทัหน่ึงเข้ามา น�าเรอืเข้ามาจดทะเบยีนอาจจะสองล�า สามล�า  
สี่ล�า จะเป็นเจ้าของเรือเดิมซึ่งเป็นคนไทยหรือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น 
คนไทยหรอือะไรกต็ามแล้วแต่การเขยีนเงือ่นไข กจิกรรมตรงนีเ้มือ่เกดิ ทกุอย่าง
ก็จะขับเคลื่อน มี Charter in มี Charter out คนนั้น Charter out ไป คนนี้ 
Charter in เข้ามา ไม่ได้ Charter in เข้ามาทีเดียว 100 ล�า แล้วเวลา Out  
ก็ Out ออกไปหมดเลย หมดสัญญา Time charter จะมีเข้ามาอย่างนี้ พอถึง
จดุหนึง่กจ็ะเสถยีร จะมีเรอืทีอ่ยู่ในระบบจดทะเบยีนเรอืไทยทีค่นนี ้Charter in 
บ้างคนนีไ้ปบ้าง มี 10 บริษัท 100 บริษทัท่ีท�าอย่างนี ้กจ็ะมีสภาพกองเรอืทีอ่าจ
จะเพิม่ขึน้กว่าปัจจบัุน เพราะอย่าลืมว่าทุกวันนีป้ระเทศไทยส่งเสรมิเจ้าของเรือ 
แล้วกองเรือโตเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ ผมไม่ได้บอกว่าระบบชาเตอร์เรือเป็น
ระบบที่ดีที่สุดนะครับ จะล้าสมัยหรือไม่ ไม่รู้ แต่ทุกวันนี้ท�ากัน กัมพูชาเองเกิด
ใหม่ ก็ยังท�า

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ผมขออนุญาตติง 
เล็กน้อยว่าประเทศอื่นไม่ได้ท�าเฉพาะเรื่องเดียวแต่ท�าทั้งระบบ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ของไทยก็ต้องดูทั้งระบบ 
คราวหน้าจะสัมมนาเรื่อง International registry จะเอามาคุยกันอีกในห้อง
สัมมนาแบบนี้ว่ามีข้อดีข้อเสีย ข้อจ�ากัดอะไร ถ้าผลักดันได้ก็ผลักดัน ถ้าไม่มี
ประโยชน์ก็เก็บ จะได้มีความคืบหน้าก้าวหน้าในแต่ละเรื่อง เดินหน้ากันไป
เรื่อยๆ ตรงนี้คือความส�าคัญของประเทศอยู่เหมือนกัน



192  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ต้องรื้อระบบของ 
อันอื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วย

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ครับ ต้องช่วยกันท�า  
ท้ายสุดคนที่ต้องได้ก็คือประเทศชาตินั่นเอง

คณุรชัวด ีวฒันสุทธิ ์(บริษทั ยูนิไทย ชิปยำร์ด แอนด์ เอนจเินยีริง่  
จ�ำกัด) : เกี่ยวกับการรับรู้เจ้าหน้ีกรณีจ�านอง อยากทราบว่ามีการรับรู้ถึง 
เจ้าหน้ีบุริมสิทธิอ่ืนนอกเหนือจากจ�านองหรือไม่ เช่น ลูกเรือ ถ้ามีกรณีของ 
ชาเตอร์แล้วพูดถึงเรื่องกรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ที่รับชาเตอร์มา ถ้าเรือนั้นม ี
เจ้าหนี้บุริมสิทธิอื่นที่นอกเหนือจากเจ้าหนี้จ�านอง ซึ่งก็มีสิทธิจะกักเรือ จะเกิด
ปัญหาหรือไม่ กรณีทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรือต่างประเทศ ในระหว่างประเทศถ้า
ไม่มีการจดทะเบียนเรือระหว่างประเทศ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจรยิกร : ในเรือ่งบรุมิสทิธทิางทะเลใน
พระราชบญัญัตกิารจ�านองเรอืและบรุมิสทิธทิางทะเล พ.ศ. 2537 บรุมิสทิธิทาง
ทะเลจะเกิดกับเรือไทยหรือเรือต่างชาติ แต่พระราชบัญญัติในส่วนจ�านองน่ีใช้
เฉพาะเร่ืองจ�านองเรอืไทยเพราะฉะน้ันบรุมิสิทธทิีเ่กดิขึน้ในระหว่างทีล่กูหนีเ้ป็น
ผู้ครอบครองเรือ ก็คือจะเป็นเจ้าของเรือหรืออะไรก็ตามจะก่อให้เกิดบุริมสิทธิ
ทางทะเลทัง้สิน้ จงึมสีทิธไิด้รบัช�าระหนีก่้อนเจ้าหนีจ้�านอง กฎหมายไทยกต็าม
อนสัุญญา ตามพระราชบญัญตักิารจ�านองเรือและบรุมิสทิธทิางทะเล พ.ศ. 2537 
แน่นอนว่าแม้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทย อย่างไรก็ติดอยู่กับเรือ แม้มาจด
ทะเบยีนมาเป็นเรอืไทยบรุมิสทิธกิจ็ะตามมาด้วย เพราะบรุมิสทิธิทางทะเลเกดิ
ขึน้โดยไม่สนใจสญัชาตขิองเรือ ส่วนเรือ่งจ�านอง ประเทศไทยรบัรูเ้พราะกฎหมาย
บัญญัติ เรื่องบุริมสิทธิทางทะเลจะต้องใช้กฎหมายบุริมสิทธิทางทะเลของไทย
หรอืไม่ จะเข้ากฎหมายขดักนัก่อนหรอืไม่ เพราะว่าพอมาฟ้องร้องในเมอืงไทย
ใช้กฎหมายไทยหรอืใช้กฎหมายต่างประเทศ ถ้ากฎหมายไทยเหมอืนกฎหมาย
ต่างประเทศก็จบ แต่ว่าถ้าไม่เหมือนกันก็มีประเด็นข้อพิพาทได้อยู่ 

อย่างไรกต็ามผมเช่ือว่าหลกัเกณฑ์เรือ่งบรุมิสทิธทิางทะเล ถ้าเป็นประเทศ
ทีเ่ป็นภาคีอนุสัญญาหรอืลอกอนสัุญญาไปเช่นประเทศไทย กจ็ะเป็นหลักเกณฑ์
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เดียวกัน อย่างไรก็ดีบุริมสิทธิทางทะเลเหล่านี้มีสิทธิได้รับช�าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้
จ�านองครับ

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : แต่ผมมองว่าเป็น in 
rem นะ ติดไปกับเรือ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : บุริมสิทธิทางทะเลจะติดไป
กบัเรอืไม่ว่ามกีารโอนกรรมสทิธิใ์นเรอืไปกีท่อดก็ตาม หลักของพระราชบญัญตัิ
ไทยก็เขียนแบบนี้ 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : เพราะฉะนั้นจะไปถูก
บังคับที่ประเทศไหน ผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหา

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : บุริมสิทธิทางทะเลมีอายุ
หนึง่ปีนบัแต่เกดิบรุมิสทิธทิางทะเลข้ึน อายสุัน้มาก ถ้าไม่มกีารท�าอะไรทีจ่ะมา
บังคับให้มีการเอาเงินมาแบ่งก็ต้องมีการขายเรือ แต่จ�านองอยู่ตลอดอายุของ
สัญญาจ�านองตามที่ได้จดทะเบียนกันไว้หรือจดแจ้งกันไว้ จะไม่เหมือนกัน

คณุรชัวด ีวฒันสุทธิ ์(บริษทั ยูนไิทย ชปิยำร์ด แอนด์ เอนจเินยีริง่ 
จ�ำกัด) : แต่อาจจะมปัีญหาในทางปฏบิตั ิกรณเีจ้าหนีเ้ดิม เพราะเกดิกรรมสทิธิ์ 
(Ownership) ตัว เจ้าของเรือแท้จริง กับตัว Bareboat charter ก็คือมีเจ้าของ
สองราย ทีนี้เวลาจะบังคับ ตัวเจ้าหนี้บุริมสิทธิจะไปบังคับเรือที่ไหนก็ได้ ก็จะ
เกิดปัญหากับผู้ที่ท�าชาเตอร์

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ถ้าตัวผู้เช่าเหมาเสียหาย
อะไร ก็ไปเรยีกตวัเจา้ของเรอื หรอืผู้ให้ชาเตอร์ เพราะใช้เรอืไมไ่ด้ ต้องเยยีวยา
ชดใช้ค่าเสียหาย ไม่สามารถห้ามไม่ให้บังคับแก่เรือเพราะเรือตกอยู่ภายใต้
บุริมสิทธิทางทะเล จึงต้องไปเรียกร้องจากเจ้าของผู้ให้เช่าเรือ ฐานไม่ได้ใช้เรือ 

คณุรชัวด ีวฒันสุทธิ ์(บริษทั ยูนไิทย ชปิยำร์ด แอนด์ เอนจเินยีร่ิง 
จ�ำกัด) : แต่เป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่ค่ะ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ไม่ใช่ครับ เพราะว่าชาเตอร์
เรือ กรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครองไม่เหมือนกัน เช่น ผมมีบ้านให้เช่า ผมเป็น
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เจ้าของบ้าน ผู้เช่าก็เช่าไป ผู้เช่าไปก่อปัญหาให้ชาวบ้านผู้เช่ารับผิดชอบไป  
ผมเป็นเจ้าของบ้านแต่ผมไม่ได้ก่อ ก็ต้องไปฟ้องคนที่ท�า เช่นเดียวกับกรณี 
Bareboat 

นำยสมพร ไพสิน : หลักของบุริมสิทธิทางทะเลจะบังคับเอากับเรือ 
เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าในขณะที่อยู่ในความครอบครองของ Bareboat  
charterer เช่น ไปประสบภยัทางทะเล แล้วมกีารช่วยเหลอืกูภ้ยัมา แล้วสิน้อายุ 
Bareboat charterer แล้ว ตอนนี้ไม่ว่าเจ้าหนี้ในมูลช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลจะ
ฟ้อง Bareboat charterer หรือจะฟ้องเจ้าของเดิมก็บังคับเอากับเรือได ้
เหมือนกัน

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : คือเป็นสิทธิตกติดไป
กับทรัพย์ ภาษาอังกฤษใช้ in rem

นำยสมพร ไพสิน : คนประจ�าเรือไม่ว่าใครจะจ้าง บังคับเอากับเรือได้ 
คนจ้างถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือก็บังคับเอากับเรือได้

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : เชิญอาจารย์ประพันธ์ครับ

นำยประพันธ์ โลหะวิริยศิริ : เห็นด้วยกับอาจารย์ประมวลนะที่พูดถึง
สองประเด็นว่าต้องมีกฎหมายก่อน และมีแล้วจะเกิดได้หรือไม่ได้ แต่ประเด็น
คือว่าก่อนที่จะมีกฎหมาย ถ้าหากว่ามองว่าไม่เป็นประโยชน์ หรือแม้จะเป็น
ประโยชน์แต่เกิดไม่ได้ ก็อย่าดิ้นรนเลย

ประเด็นแรกต้องถามก่อนว่ามีประโยชน์หรือไม่ เช่น ภาษีชาเตอร์  
ที่สรรพากรให้อยู่ 1 เปอร์เซ็นต์เป็นการให้ชั่วคราว ต่ออายุเป็นรายปีหรือสองปี 
แต่ธุรกิจ Bareboat ถ้าจะต่อเรือใหม่ คนให้กู้ท�าสัญญา 7 ปี แล้วถ้าระหว่าง
สญัญา ภาษขีึน้จาก 1 เปอร์เซน็ต์กลายเป็น 15 เปอร์เซน็ต์ จะท�าอย่างไร ธรุกจิ
จะไม่เสถียร

ปัจจุบันเอง คุณวีระก็พูดว่า Bareboat ก็ให้ Bareboat มาก็ให้สิทธิ 
ตรงนั้นแล้วไม่จ�าเป็นต้องชักธงไทยด้วย แล้วจะไปดิ้นรนท�าไม อีกประเด็นคือ
เรื่องกัมพูชาท�าเป็นระบบ แต่มีคนที่อยู่เบื้องหลังท�าให้กัมพูชาแต่ไม่ใช่ชั้นดี
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อย่างปานามาหรือไลบีเรีย ส่วนญี่ปุ่นที่จะช่วยเหลือก็ไม่แน่ใจในเหตุผลว่า
ต้องการหาที่ระบายเรือเก่าหรือไม่ และมีข้อสังเกตในร่างกฎหมายที่ร่างเอาไว้
ไม่มีพูดถึงเรื่องจ�านองถูกหรือไม่

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ต้องบอกว่าวันนี้ที่สัมมานา
ไม่ได้พดูถงึร่าง ร่างนัน้เป็นตุก๊ตาในอดตี ซึง่ถ้าวันนีย้ตุแิล้วบอกว่า ไม่ท�า ไม่มี 
ก็ไม่ต้องไปดู แต่ถ้าคิดว่ามีประโยชน์และจะท�า ก็ต้องไปแก้อุดทั้งหมดเลย  
แล้วต้องไปแก้บรบิทรอบๆ แม้กระทัง่กรณีภาษ ีกรณอีะไรก็ตามท่ีเป็นอปุสรรค  
ต้องพิจารณาสิ่งที่เสียกับสิ่งที่ได้ ความเป็นไปได้มีหรือไม่ 

ส่วนว่าถ้าสมมุติว่า Thai flag ดีกว่า Cambodian flag เพราะไทยไม่มี 
FOC ไทยเป็นการจดทะเบยีนแบบปิด แล้วถ้าไทยมีระบบนี ้ผมมองในแง่บวก
ก่อน ก็จะดึงดูดว่าเป็นมาตรการวิธีการหนึ่ง และไทยมีหลักประกันเร่ืองนี ้
ในระดับหนึ่ง เป็นทางเลือกหนึ่ง จะได้หรือไม่ได้ เกิดไม่เกิดนี่จริงๆ ไม่มีใครรู้  
ได้แต่คาดเดากนัทัง้นัน้ เพยีงแต่วนันีต้้องชัง่แล้วว่าจะเอาไม่เอา ถ้าเอา ในการ
สัมมนาคราวหน้า จะมาพิจารณาว่าควรจะมีเนื้อหาอย่างไร จากนั้นก็มาแก้ 

นำยประพันธ์ โลหะวิริยศิริ : มีประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญมากๆ ถ้าจะท�า 
Bareboat เรอืจอดอยูเ่ฉยๆ กท็�าอะไรไม่ได้หรอก จรงิๆ แล้วทุกวนัน้ีผมเชือ่ว่า
ศักยภาพของผู้ประกอบการเรือไทยนั้นไม่น้อยหรอก เพราะสามารถท�า Ship 
manning, Ship management ให้คนอื่นได้ ทุกวันนี้ไม่มี Bareboat ก็มี 
การให้บริการ Manning ให้เรือชาติอ่ืนได้ ต้องถามว่าท�าไมคนไทยไม่ชอบ
ประกอบการเรือ ท�าไมธรุกจิเรอืไม่โตขึน้ เพราะถ้าคณุมผีูป้ระกอบการเรอืทีเ่ก่ง 
จะมมีาตรการอะไรก็ท�าได้ จะไปชักธงต่างชาต ิชกัธงไทยก็ได้ เช่น ผมไปชกัธง 
สิงค์โปร์ แต่ลูกเรือไทยถูก ผมก็ใช้ลูกเรือไทยอยู่ดี ถูกหรือไม่

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ขอเสริมว่าถ้าหากว่า
ไม่นับโครงการพิเศษ ถ้าจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ในธุรกิจกับผู้ขนส่งทั่วๆ ไปจะ
ไม่มีความส�าคัญเลย

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ถ้าอย่างนัน้ต้องตัง้โจทย์ใหม่  
ประเทศไทยไม่ต้องมีกองเรือดีหรือไม่
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ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ดี อย่างนั้นดี

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ไม่ต้องมีกองเรือเลยดหีรือไม่  
เรื่องความมั่นคงของประเทศตัดไว้ข้างๆ ถ้าตอบค�าถามนี้ได้ ถ้าไม่ต้องการมี
เรอืไทย เลกิจดทะเบยีนเรือสากล เลกิทีไ่ปกดีกนัไม่ให้มาถอืกรรมสทิธิเ์รอืไทย

เรือตรีปรีชำ เพ็ชรวง : ใครจะเป็นคนชาเตอร์เข้ามาด�าเนินการส�าคัญ
ทีส่ดุ ผู้ประกอบการ (Operator) จะเลอืกชกัธงอะไรก็เป็นหน้าทีข่องผูป้ระกอบการ  
จากที่เคยท�างานมีการน�าเรือมาใช้งานเป็นร้อยๆ ล�า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่
แค่ 7 ล�า น�าเรือ Bareboat มาใช้ตามระยะเวลาตั้งแต่ 8–12 ปี เอามาใช้แล้วก็
อาจชกัธงปานามา ไลบเีรยีหรอือะไรกต็าม คนไทยมฝีีมอืพอท่ีจะรู้เรือ่งการพาณชิย 
นาวดีพีอจะจดัการได้ต้ังแต่เร่ือง Ship management แต่สาเหตทุีไ่ปทีป่ระเทศ
อื่นมาจากการจดทะเบียน ถ้าจดทะเบียนเรือไทยแล้วได้อะไร จดทะเบียนเรือ
ไทยมีแต่ความยากหรือไม่ จะตรวจเรือก็วุ่น เพราะฉะนั้นต้องแก้หลักเกณฑ์
เรื่องจดทะเบียน เรื่องของการจัดการ เรื่อง Flag state เร่ืองชักธง เร่ือง  
Standard เป็นต้น ถ้าแก้กันได้ทั้งหมด ในเรื่อง Bareboat ก็น่าจะมีคนท�า

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : เรื่องอื่นแม้ไม่มี Bareboat 
charter กต้็องแก้อยูแ่ล้ว อย่างเรือ่งภาษต้ีองพยายามท�าให้เป็นรปูธรรม แต่ว่า
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล หลายเร่ืองกรมสรรพากรก็ยอมจากช่ัวคราวเพ่ือดู
ก่อนว่าเป็นอย่างไร เชื่อว่าถ้ามีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนได้ โอกาสที่จะแก้ปัญหาเรื่อง
ภาษกีม็ ีคราวนีปั้ญหาเร่ืองการจดทะเบยีนเป็นเรือไทยขัน้ตอนต่างๆ กต้็องแก้
ไปทั้งหมด ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆ 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ใช่ครับ เพราะว่า
กระบวนการเดยีวไม่พอ ต้องดูให้กว้างกว่านี ้เรือ่งของการท�าให้ง่ายขึน้ การรับรอง 
คสาสมากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น ต้องมาทั้งกระบวนการ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ถ้าจะมีกฎหมายเรื่องนี้ต้อง
ยกใหม่ จดัให้รวมกนัมา แต่แยกออกมาจากพระราชบญัญติัเรอืไทย พ.ศ. 2481 
พระราชบญัญัติการเดนิเรอืในนา่นน�า้ไทย พ.ศ. 2456 ให้เขยีนหลักเกณฑ์ใหม่
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เท่าที่เขียนได้ลงในกฎหมายตัวนี้เลย ในมุมที่ว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ แต่ถ้าไม่มี
ประโยชน์กไ็ม่ใช้กฎหมายเร่ืองนีเ้ลย ตอนนีก้�าลงัช่ังท่ีผลประโยชน์ว่าไทยจะได้
อะไร เสียอะไร 

คุณสุรชัย นิ่มนวล (กลุ่มบริษัท เอสซี กรุ๊ป) : เห็นด้วยที่จะให้มี 
การจดทะเบยีนเรอืไทยโดย Bareboat เข้ามา ยกตวัอย่างเอสซ ีกรุ๊ป ทีพ่ยายาม
ที่เข้าไปประมูลงานทางด้าน ปตท. เสร็จแล้วเอสซี กรุ๊ปไม่มีเรือเอง ก็ต้องการ
เช่า โดยเช่าจากสิงคโปร์มา เพราะการลงทุนซื้อเรือในสิงคโปร์ ดอกเบ้ียต�่า  
ซื้อเรือได้เยอะ ถ้าจะเช่าเป็น Time charter พอเป็น Time charter บวก 
คนเรือ บวกค่าบริหาร บวกค่าด�าเนินการสูง บริษัทก็เลยติดต่อขอเช่าเป็น 
Bareboat charter ได้หรือไม่ ผลคือได้ แล้วพอมารวมกับค่าด�าเนินการ 
ก็คือ Operating cost ของบริษัทเอง ปรากฏว่าค่าเปลี่ยนลูกเรือ ค่าเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เบ็ดเสร็จถูกกว่าที่เช่าแบบ Time charter พอเช่าแบบ  
Bareboat แล้วกม็าให้บริษทัน�า้มันเช่าต่อ อีกประการหนึง่ แม้บริษทัมีสัญชาติไทย 
แต่ไม่สามารถจะน�าเรอืล�านัน้มาจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยได้ กต้็องถอืธงสงิคโปร์
มา แล้วก็มีประเด็นต่างๆ ตามมา 

ศำสตรำจำรย์ (พเิศษ) ประมวล จนัทร์ชวีะ : เอสซ ีกรุ๊ปเป็น Coastal  
domestic หรือวิ่งระหว่างประเทศครับ

คณุสรุชัย นิม่นวล (กลุม่บรษิทั เอสซ ีกรุป๊) : ไม่ครบั เป็น Offshore 
ข้างนอกเขตน่านน�้าไทยครับ เปรียบเทียบระหว่างการท�า Time charter กับ 
Bareboat charter จะเห็นว่า Bareboat charter ค่าใช้จ่ายจะต�่ากว่าในภาพ
รวม ถ้าท�า Time charter มาแล้ว พวกส่วนต่างเท่ากับว่าเป็นแค่โบรกเกอร์
รายหนึง่เท่านัน้ แต่พอท�า Bareboat charter จะเป็นคนจดัการด้วย จะได้เรยีน
รู้จากการบริหารเรือประเภทนั้นๆ ส�าหรับท�างาน Offshore เป็นการสร้างงาน
ให้คนไทยเพราะถ้าท�า Time charter มาคนเรือก็เป็นชาวต่างชาติ แต่พอเป็น 
Bareboat charter คนเรือเป็นคนไทยนะครับ อกีประการหนึง่บรษัิทมเีรอื 1 ล�า
ที่ซื้อมาจึงสามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ เม่ือเอาเข้าไปท�างานใน ปตท. 
ปตท.สผ. บอกว่าเพิ่งมีเรือล�านี้เป็นเรือชักธงไทยล�าแรก น่าภูมิใจนะครับ 
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ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : แล้วเห็นด้วยหรือไม่
กบัการท่ีต้องไปสังคายนา กฎระเบยีบทีเ่กีย่วเนือ่งด้วย หรือจะมีกฎหมายฉบับนี ้
ฉบับเดียวพอ

คุณสุรชัย นิ่มนวล (กลุ่มบริษัท เอสซี กรุ๊ป) : ไม่พอครับ เช่น  
การเข้าอู่ กฎหมายไทย เจ้าท่าไทย เรือต้องเข้าอู่ทุกสองปีครึ่ง หรือต่อไปเต็ม
ที่อีก 6เดือน คือสามปี แต่จริงๆ แล้วเจ้าท่าก็ให้ Class เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ 
Class สามารถจะน�าเรือขึ้นอู่แห้งได้ มีระยะเวลา 5 ปี แต่เจ้าท่าไทยบอกไม่ได้ 
จะต้องขึ้นอู่แห้งทุก 2ปีครึ่ง เพื่อไปตรวจท้องเรือ พอตรวจก็ไม่มีอะไร ตรงน้ี
เป็นอุปสรรค เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยยอมรับเรื่องการน�าเรือ Bareboat 
charter มาจดทะเบยีน ควรจะต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้
สอดคล้องด้วย เพื่อให้การท�างานทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น ในปัจจุบัน 
ยังไม่มีกฎหมาย Charter in เข้ามา ถามว่าเรือไทยสามารถ Charter out  
ออกได้หรือไม่ มีข้อก�าหนดหรือไม่ว่าห้ามเรือไทย Charter out ผมว่าไม่มี  
ใช่หรอืไม่ครับ เจ้าของเรอืไทยสามารถท�า Bareboat charter ไปให้ต่างประเทศ
ได้ 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : In ไทยท�าไม่ได้

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : คือเปลี่ยนสัญชาติไปเลย 
เลิกไปเลย ถอนทะเบียนเรือไปเลย ยื่นค�าขอถอนโดยสมัครใจไปได้เลย

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ครับ ก็เหมือนกับว่า
มันขึ้นอยู่กับกติกาของประเทศที่รับจดธงใหม่ ถ้าประเทศที่รับจดธงใหม ่
ไม่ต้องการ Bill of sale ก็ไม่มีปัญหา เพราะไม่ได้ขาย 

คุณสุรชัย นิ่มนวล (กลุ่มบริษัท เอสซี กรุ๊ป) : ในกรณีที่อาจเกิด
สงคราม Bareboat charter เข้ามาอาจถูกถอนเรือกลับ ถามว่าถ้าไม่มี  
Bareboat เรือแล้วเรอืในปัจจุบันมมีากพอหรือไม่ ค�าตอบกเ็ท่าเดมิไม่ได้เพิม่ข้ึน  
ไม่ได้ลดลง ใช่หรือไม่ครับ ถ้าจะมีข้อจ�ากัดว่าเริ่ม Bareboat charter อาจจะมี 
Bareboat charter obligation to buy คือเป็นข้อจ�ากัดว่าถ้าบริษัทที่มีทุนยัง
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ไม่เพียงพอ หรือลักษณะงานอาจจะยังไม่ต่อเนื่องเป็นหลายๆ ปีก็ Bareboat 
charter obligation to buy เข้ามาเพือ่เป็นข้อผกูมดัว่า เจ้าของคนนัน้ช่วงแรก
มเีงนิหนึง่ก้อน Bareboat เข้ามาจ่ายค่าเช่าตามเวลา ส่วน Obligation to buy 
คือบังคับซื้อ ในระหว่างนั้นก็มีการเตรียมระดมทุน ผมว่าเป็นการเพิ่มโอกาส 
ให้ธุรกิจพาณิชยนาวีในประเทศไทยขยายตัวมากข้ึน แล้วก็เร่ืองข้อได้เปรียบ 
เสียเปรียบ ข้อจ�ากัดนะครับ อย่างในตอนนี้เอสซี กรุ๊ปท�า Bareboat charter 
มาแล้วชักธงสิงคโปร์ ข้อจ�ากัดก็คือเวลาจะเปลี่ยนคนอะไรต่างๆ ต้องแจ้งทาง
สิงคโปร์ ว่าจะเปลี่ยนคนแล้วนะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนเพราะต้องไปย่ืน
เรื่องกับทางสิงคโปร์ ความไม่สะดวก เรื่องเสียเวลา รัฐเองก็เสียรายได้ แม้เรือ
ไม่ได้ท�างานในไทย นอกน่านน�้าไทย แต่ก็คือในเขตแท่นจุดเจาะในอ่าวไทย 
นะครับ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ครับ ขอบคุณครับ แสดงว่า
ถ้ามีระบบนี้มาแน่ คิดว่ามาจดแน่ จุฑานาวีก็คิดว่ามาแน่ เชิญท่านอื่นครับ 

คุณวีระ ภูริปัญญำวงศ์ (กรมเจ้ำท่ำ) : ถ้าจะร่างกฎหมาย Charter 
registration ขึ้นมา ผมว่ากระทบกับพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ที่จะ
ต้องแก้ เพราะว่ามส่ีวนทีเ่กีย่วเนือ่งกนันะครบั ทีเ่คยเสนอว่าจะมกีฎหมายเกีย่วกบั 
ระบบทะเบียนเรือสากล ตอนน้ันก็คิดว่าเหมือนกับ Second registration  
ตอนนั้นท่ีปรึกษาไปท�าเหมือนกับว่าเป็นระบบจดทะเบียนเรือซ่ึงกระบวนการ
จดเหมอืนกนัแต่ว่าเอือ้ในแต่ละส่วนไป แต่ผมมองว่าตวัทะเบยีนเรอืสากล หรอื
ว่า Second registration ถ้าใช้เป็นเคร่ืองมอืเศรษฐกจิ โดยเอาเร่ือง Bareboat 
charter registration เป็นทะเบียนคล้ายว่าเป็น Second registration ไม่ไป
กระทบกบัทะเบียนเรอืเดิมนะครบั ในหลายประเทศกใ็ช้ Second registration 
เพือ่เป็นเครือ่งมอื อย่างในประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เช่นนอร์เวย์ เดนมาร์ก เยอรมนั 
ที่กองเรือไปจด FOC ก็พยายามที่จะมี Second registration ที่จะดึงเรือ 
กลับมา ในประการหนึง่ตอนนีน้ะครบั กองเรอืเกีย่วกบั Offshore ทีไ่ม่สามารถ 
จะจดทะเบียนให้เป็นเรือไทยได้เพราะว่าไม่ใช่การค้าในน่านน�้าไทยนะครับ  
ผมก็คิดว่าถ้าเอามาเป็น Second registrationได้ 
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ตอนนีก้รมเจ้าท่าพยายามเสนอว่าจะไปแก้กฎหมายเลยหรอืไม่ แต่ต้อง
ใช้เวลานาน ทางกรมจึงให้กฤษฎีกาตีความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 มาตรา 17(3) ซึ่งเกี่ยวกับการสงวนสินค้า ถ้อยค�า
ตามมาตรานีม้เีข้าและออกต่างประเทศ ตอนแรกกค็ดิว่าไปให้กฤษฎกีาตคีวาม
คงจะไม่ได้ แต่ปรากฏว่าตีความออกมาแล้วว่าตรงเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 200 
ไมล์ทะเลถือว่าเป็นต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาตรการ 17(3) ก็อาจจะ
ต้องคิดเอามาใช้ เอามาออกแบบว่าจะใช้ประโยชน์กฎหมายมาตรา 17(3)  
เอามาสงวนสินค้าให้กับเรือ Offshore ให้จดทะเบียนเรือไทยมากขึ้นได้ 

ผมมองโยงว่าถ้าไทยมี Second registration แล้วก็มีเรื่อง Bareboat 
charter เอามาโยงก็จะส่งเสริม เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกแบบว่าจะใช้
มาตรา 17(3) อย่างไร และอกีมาตรา คอื มาตรา 17(2) เป็นเรือ่งการสงวนสินค้า
เป็นรายเท่ียว เป็นสนิค้าราชการน�าเข้าเป็นรายเทีย่ว แต่ว่าธรุกจิ Offshore จะ
เป็นสญัญาระยะยาว ไม่ใช่เป็นรายเท่ียว กค็งต้องมาออกแบบว่าจะใช้เครือ่งมอื
แบบ Charter แบบ Bareboat เพื่อที่จะมาส่งเสริมให้มาจดเป็น Second 
registration ผมคิดว่า Bareboat charter ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
จดทะเบียนเรือสากล

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ในหลายประเทศมี FOC 
บวก Bareboat charter registration บางประเทศจะมี International  
registry บวก Bareboat charter ไทยเป็นแบบปิดจะมี Bareboat ฟังคุณวีระ
ก็เหมือนว่าเห็นด้วย ฟังจากทางเอสซี กรุ๊ป ก็ไปในทางบวก อาจารย์สมพรก็ดู
เหมือนกัน อาจารย์ประพันธ์ก็ก�่าๆ กึ่งๆ ขอเชิญอาจารย์ประพันธ์ครับ

นำยประพันธ์ โลหะวิริยศิริ : ปัญหาข้อเท็จจริงของเรื่อง Second 
registry เรื่อง Bareboat คืออะไร ผมคิดว่าถ้าไม่ไปแก้ที่เหตุน่าจะแก้ง่ายกว่า 
เรื่องกฎระเบียบ เรื่องแนวปฏิบัติ ผมอยากฝากว่าจะท�าอะไรต้องวิเคราะห์ให้ดี 
เพราะถ้าบอกว่า ถ้ามี Bareboat เข้ามา เรือเก่าไม่หายไป ผมว่าไม่ใช่ เพราะ
ถ้า Bareboat มาได้เรื่อยๆ แล้วได้สิทธิเหมือนกับที่ต้องซื้อเรือ จะซื้อไปท�าไม 
ชัว่คราวดกีว่า ถอนตัวง่ายกว่า ตรงนีต้้องระวงั ผมว่าตรงนีต้้องคิดให้ลกึพอสมควร



การสัมมนาทางวิชาการ  201

นำยสมพร ไพสิน : ผมค่อนข้างผิวเผินในเรื่องธุรกิจ แต่ว่าในฐานะที่
เป็นข้าราชการเก่า และได้ดกูฎหมายทางด้านพาณชิยนาวมีา ผมมองกฎหมาย
เหล่านี้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Basic infrastructure) ของกิจการพาณิชย
นาวี มีกฎหมายเปิดช่องเอาไว้ใครใช้ประโยชน์ได้ แต่ว่าในขณะเดียวกันข้อคิด
จากอาจารย์ประพันธ์ก็คือว่า ต้องปิดช่องอย่าพายเรือให้โจรนั่ง เรื่องนี้พอจะ
ท�าได้ โดยการก�าหนดเงื่อนไขเบื้องต้นว่า ถ้าจะ Bareboat charter in มา 
จดทะเบยีนในนามของคณุ คณุจะต้องมคีณุสมบตัเิหมือนกบัท่ีกฎหมายส่งเสรมิ
การพาณิชยนาวีก�าหนดให้เช่าเรือมาใช้สิทธิอย่างเรือไทยได้แต่คุณมีเรือไทย
เป็นทุน 1 ล�า เพื่อให้เห็นถึงความจริงจังกับธุรกิจพาณิชยนาวี เพราะฉะนั้นร่าง
ทีม่อียู่เป็นเพยีงตุก๊ตาต้ังขึน้มา แต่ต้องมาปรบัปรงุ แต่ตัวผมเองยืนยันว่านีเ่ป็น
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับธุรกิจพาณิชยนาวี น่าจะต้องมี 

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ปกติผมกับอาจารย์
ประพนัธ์กเ็หน็คนละมมุนะ แต่คราวนีเ้หน็รู้สกึไปเดียวกนัค่อนข้างเยอะ การจะ
มี Bareboat อย่างเดียวแล้วระเบียบข้างในยุ่งเหยิง Class มี 5 Class ต้องไป
แก้อุปสรรคภายในของไทยในส่วนอื่นด้วย สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเมื่อ
จะมกีฎเกณฑ์ใหม่ควรจะมองให้กว้างถงึสิง่ท่ีจะเข้ามาเก่ียวด้วย เช่น หากท�าการ 
Bareboat ประกนัภยัตวัเรอืขาดทันทเีลย ประเดน็ต่อมากคื็อต้องมาหาประกนัภัย
เอง ประกันภัยไม่ติดมา กฎหมายที่ใช้กับตัวเรือ กฎหมายประกันภัยทางทะเล
ยงัไม่ม ีให้ลองไปอ่านค�าพิพากษาใหม่ อย่าง Warranty ผดิต้องเป็นสาระส�าคญั
ของความเสี่ยงเท่านั้น คนละขั้วกับหลักกฎหมายจริงๆ เลย 

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชติ เอกจรยิกร : เห็นหรอืไม่ ควรจะมกีฎหมาย 
ถ้ากฎหมายไทยเขียนก็จบ

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ตอนนี้เริ่มจะเชื่อแล้ว 
จุดหนึ่งท่ีเห็นว่าผลจากการที่ดูตรงนี้เพียงแค่จุดเดียว ควรจะต้องดูกว้างด้วย 
แต่ว่าถ้าดูกว้างมากจะเกิดยาก เพราะว่าจะไปพันกับเรื่องอื่น

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : จะต้องไปทีละอัน ต้องดู
ทั้งหมดประกอบกัน แต่ก็ต้องแก้ทีละอัน คือข้อส�าคัญคือว่าเห็นปัญหาร่วมกัน 
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แก้ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ ผมว่าก็ต้องค่อยๆ ไปด้วยกัน 
แล้วค่อยแกะตรงไหนที่ปัญหาน้อยลงแล้ว แก้ไปแล้ว ก็ไปมุ่งเป้าที่ประเด็น
ปัญหาใหญ่ตรงนั้น ก็ต้องค่อยๆ ท�า

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : ผมขอถามอาจารย์
หน่อย อาจารย์จัดสัมมนามาในรอบหลายๆ ปีที่พูดกันมาพยายามผลักดันมา 
กฎหมายเกิดบ้างหรือไม่

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ในการสัมมนาของศาล
ทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2555 ผู้พิพากษาทา่นฟังหลกัเกณฑ์ใหม่ๆ ทีม่ีอยู่ในอนสุัญญา ทีไ่ทยเอามาใส่
ในร่างกฎหมายท่ียังไม่มีผลใช้บังคับ ค�าพิพากษาของศาลฎีกาบางทีออกมา
แปลกๆ ก็เพราะว่าท่านไปมองหลักเกณฑ์สากล ท่านเอาเกณฑ์สากลตาม
อนุสญัญามาตดัสนิคด ีท่านต้องฝืนใจไปเอามาบดิๆ ตดัสินคดี แต่ถ้าประเทศไทย
มกีฎหมายทีพ่ฒันาทดัเทียมอย่างต่างประเทศแล้ว ท่านกไ็ม่จ�าเป็นทีต้่องไปบดิ  
ค�าพพิากษาฎกีาฉบบัหนึง่ทีผ่มยกในทีป่ระชมุทีก่ารสมัมนานัน้ เป็นเรือ่งขยาย
อายคุวาม ในศาลทรพัย์สนิทางปัญญา ศาลช้ันต้นตัดสนิว่า Extension of time 
bar สามเดือน (three–month time extension) จดหมายบอกขยาย เรื่องไป
ถงึศาลฎกีา ศาลฎกีาใช้มาตรา 369 ตคีวามตามเจตนาโดยสจุรติ บดิเฉย เท่ากบั
ไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้ คือผลคนไทยไม่เสียหาย แต่ตีความแบบนี้เหมือนฝืน
ตวับท ในร่างพระราชบญัญตัรัิบขนของทางทะเลฉบบัที ่2 แก้ไว้แล้วว่าให้ขยาย
อายุความ กลไกมีเพียงแต่ว่าท�าอย่างไรให้เข้าสู่สภา ตอนนี้คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายขนส่งได้ท�าเรื่องเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีแล้ว และได้ยินว่าทาง
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายของกฤษฎีกาก็จะหันไปจับในการ
พัฒนาในเรื่องเหล่านี้อีก 

กลับมาหัวข้อในวันนี้ ที่มาของการสัมมนาคือมาช่ังข้อดีข้อเสียกัน  
ถ้าจบก็คือจบ ถ้าไม่ก็คุยกันต่อ อย่างน้อยมีเวทีซึ่งแทบจะเป็นแห่งเดียวของ
ประเทศไทยทีไ่ด้คยุกันลึกๆ อย่างน้ี เอาคนรู้ คนทีเ่กีย่วข้องมาคยุกนั ดเีสยีเป็น 
อย่างไรไม่เป็นไร 
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คุณสุมิตร นำมวิเศษ (กรมเจ้ำท่ำ) : ผมไม่ได้บอกเห็นด้วยไม่เห็น
ด้วย แต่ผมว่า Bareboat ดีกว่าการเช่าบางประเภท เช่น Slot exchange  
ขอยกตัวอย่างบริษัทหนึ่ง ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศ 
กระทรวงคมนาคมเรื่อง การขออนุญาตเช่าเรืออ่ืนที่ไม่ใช่เรือไทย มาตรา 21 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ประกาศฉบับนี้ 
มีพื้นฐานอย่างที่อาจารย์สมพรบอก คือมีเรือไทยเป็นฐานและก็มีบริษัทที่เป็น
ของคนไทย แล้วกต้็องมข้ีอตกลงการเช่าระวางกับต่างประเทศ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
มีระยะเวลาที่ชัดเจนเช่น 1 ปี หรือ 2 ปี ทีนี้บริษัทนี้ก็เช่าใช้เรือของตัวเอง 
เป็นฐานชือ่ว่าเรอืรตันธดิา เรอืล�านีจ้ดทะเบยีนเป็นเรอืไทย แต่พอมกีารเช่าแบบ 
Slot exchange กับทางญี่ปุ่น เรือล�านี้ได้สิทธิร้อยละ 125 ของเรือต่างชาติที่จะ
ขอเช่า สมมุตว่ิาเรอืรตันธดิาไปแลกเปล่ียนระวางเรือกบัอกี 9 ล�า พืน้ทีร่ะวางเรือ
รัตนธิดา หน่ึงในพื้นที่ของรัตนธิดาจะกลายเป็นพื้นท่ีของเรือต่างชาติไปโดย
ปรยิาย ขณะเดยีวกัน พืน้ทีข่องเรอืต่างชาต ิ9 ล�านัน้กจ็ะได้สทิธเิสมอืนเรอืไทย 
แต่ว่าเรือรัตนธิดาล�าที่เป็น B/L ออกโดยต่างชาติ กลายเป็นเรือต่างประเทศ
เกิดความสับสนในเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวีทั้งมาตรา 21 
และมาตรา22 บางครั้งบริษัทหรือคู่สัญญาของหน่วยงานราชการที่มีการสั่งให้
น�าเข้ากับหน่วยงานราชการไปใช้เรือรัตนธิดาซึ่งปิดหัว B/L ของ NYK  
ตรงนี้โดนค่าธรรมเนียมพิเศษขึ้นมาทันที ไม่เหมือนกับการเช่า Bareboat  
ท่ีเป็นท้ังล�า จะ Flag in Flag out ก็ให้ชัดเจนไปเลย ผมว่าดีกว่าแบบ  
Slot exchange เท่านั้นเอง

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ครับกเ็ป็นอกีประเดน็นะครับ 
วนันีผ้มฟังๆ ดแูล้วมีกลางๆ ก็ม ีไม่มีความเหน็ก็มี แต่ทีแ่สดงความเหน็รู้สกึว่า 
ไปในทางที่ควรจะมี ฟังท่านสุดท้ายก็ท�านองว่าน่าจะดี เป็นกลไก อาจารย์
ประพันธ์ก็บอกมีทั้งข้อดีข้อเสีย ปัญหาตรงอื่นที่เป็นปัญหาจริงๆ ไปแก้ดีกว่า 
แต่กไ็ม่ได้ค้าน อาจารย์ประมวลกบ็อกต้องมกีฎหมายเปิดช่องก่อน ไม่มกีฎหมาย
เปิดช่องอะไรก็ไม่เกิด ใช่หรือไม่ครับ พอจะสรุปได้หรือไม่ว่าแนวโน้มพอจะรับ
เรื่องหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้ เพราะหลายประเทศก็มี บ้านเราก็น่าจะมี ข้อเสียฟัง
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ดกูย็งัไม่มอีะไรมากนกั เพยีงแต่ถ้ามปัีญหากไ็ปอดุๆ เอาหน่อยแล้วแก้เรือ่งอืน่ 
ฟังดแูล้วไม่ได้ยนิข้อเสยีชดัๆ ว่ามรีะบบนีแ้ล้วประเทศไทยจะเสยีอะไร ถ้าด้วย
สมมุติฐานนี้ ถ้าคิดว่ามี จะมีภายใต้เงื่อนไขอะไร ภาพยังไม่ชัดว่าควรจะมีว่า
อย่างไร ขอจัดสัมมนาอีกสักครั้งดีหรือไม่ แล้วก็ตามไปดูเร่ืองจดทะเบียน 
เรือสากล Second registry แต่ถ้าไม่ ก็ตั้งประเด็นว่าประเทศไทยไม่ต้องมีเรือ 
ชักธงไทย ไม่ต้องมาส่งเสริมพาณิชยนาวีไทย ส่งเสริมกองเรือไทย ลงไปถึง
รากเหง้ามากขึ้นกว่าเดิม 

คุณวีระ ภูริปัญญำวงศ์ (กรมเจ้ำท่ำ) : เรื่องธุรกิจ Offshore หรือ
ธุรกจิการขนส่งน�า้มนัในไทย การขดุเจาะเข้ามาในไทย ประเทศไทยไม่ได้สงวน 
ท้ังที่ประเทศเพื่อนบ้านสงวนมานานแล้วเพราะฉะนั้นประเทศเพื่อนบ้านเรา
สามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นเป็น Cabotage ได้ แต่ของไทยไม่ถือว่าเป็น  
Cabotage ผมกค็ดิว่าในเมือ่ไม่ได้สงวนแต่อยากจะดึงกลับมา เครือ่งมอืพวกน้ี
น่าจะเอามาใช้ได้ เพราะมองเห็นช่องว่าการที่จะเอากฎหมายไปบังคับคงยาก
เพราะว่าในเม่ือเราปล่อยไปแล้วการทีจ่ะดงึกลบัมากค็งต้องมีกลวิธ ีค่อยๆ เอามา  
ผมกค็ดิว่า หลายๆ ตวัทีเ่อาขึน้มา เช่น การจดทะเบียนเรอืสากลหรือ Bareboat 
charter registration น่าจะเอามาค�านึงถึง

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอบคุณครับ งานสัมมนา
ครัง้หน้าจะดูเรือ่ง Second registry ก่อนแล้วค่อยกลบัมาดเูรือ่งนีต่้อ ถ้าคดิว่า
จะมี มีภายใต้เง่ือนไขอะไร มาดู Second registry เผ่ือว่าจะไปด้วยกันได้  
อีกประมาณสองหรือสามเดือนข้างหน้าจะจัดสัมมนาเรื่อง Second registry 
ให้ดูก่อนว่าไทยควรมีไม่ควรมีเรื่องนี้ แล้วค่อยไปดูในรายละเอียดอีกที

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ : เห็นด้วยกับอาจารย์
ว่าจะมอง Bareboat อย่างเดียวแล้วประเทศไทยยังใช้ระบบปิดอยู่ อาจจะ 
ไม่เหมาะ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ต้องขอบคุณท่านวิทยากร
ทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยกันคิด ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาน�าเสนอความคิด
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เห็น ก็คงต้องช่วยกันต่อไปในเรื่องกฎหมายขนส่ง ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่
ล่วงหน้าครับ

ภาพกิจกรรมงานสัมมนาทางวิชาการ
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การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
“การจดทะเบียนเรือสากล (International 

Registry) เพื่อเพิ่มกองเรือไทย” 
วันที่ 15 มีนาคม 2556 

ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีระรัตน์ จีระวัฒนา (ผู้เรียบเรียง)

ศำสตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกท่าน วันน้ีเป็นอีกครั้งที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาพบกันหลังจากการสัมมนา 
ครั้งหลังสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว ในหัวข้อการสัมมนาเรื่อง “การจดทะเบียนเรือ
ชาร์เตอร์แบบเปล่า” ซึ่งเป็นทางเลือกในการจดทะเบียนเรืออีกทางหนึ่งที่เคย
มีแนวความคิดในประเทศไทยว่า ประเทศไทยควรจะมีระบบการจดทะเบียน
เรือแบบใหม่หรือไม่ ในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเน่ืองกัน คือเรื่องการ 
จดทะเบียนเรือสากล (International Registry หรือ Registration) เพื่อเพิ่ม
กองเรอืไทย สถาบนักฎหมายขนส่งและพาณชิยนาวไีด้จดัสมัมนาทางวชิาการ
เกีย่วกบักฎหมายขนส่งมาโดยตลอด โดยวตัถปุระสงค์กเ็พือ่ให้มกีารแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนากฎหมายขนส่งและ
พาณิชยนาวี หลังจากที่มีการสัมมนาจะมีการถอดเทปการสัมมนาลงตีพิมพ์ 
ในวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี และทางสถาบันฯ จะได้ส่งเอกสาร
เหล่านีไ้ปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ผูท้ีร่บัผดิชอบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การสมัมนา 
สัมฤทธิผล 

ในประเทศไทยมโีอกาสไม่มากนกัในการพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเหน็
กนัในสถานทีท่ีเ่ป็นกลาง เพ่ือส่งเสริมประโยชน์ของประเทศ แม้การสมัมนาวนันี้ 
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จะเป็นเวทใีนการแสดงออกเชงิกฎหมายมมุเลก็ๆ แต่เชือ่ว่านโยบายต่างๆ ล้วน
แต่ต้องมกีฎหมายรองรบั บางครัง้สามารถใช้กฎหมายเป็นเครือ่งผลกัดนันโยบาย
หลายๆ เร่ืองได้ ส�าหรบัการสัมมนาวันน้ีอยากให้มบีรรยากาศทีท่ีไ่ม่เป็นทางการ
มากนัก แต่ยงัคงวัตถปุระสงค์ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ 
พยายามแก้ปัญหากฎหมายให้ได้มากที่สุด เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ที่จะ
ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนากฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ประเทศไทยพึง่พาการน�าเข้าและส่งออกเป็นรายได้ทีส่�าคญัของประเทศ
นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ซึ่งการน�าเข้าส่งออกท่ีก่อให้เกิดรายได้มหาศาล
นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกมีการขนส่ง
โดยเรือต่างชาติ เรือไทยมีส่วนแบ่งในการขนส่งเพียงร้อยละ 10 เป็นแบบนี้มา 
30–40 ปีแล้ว จงึเป็นท่ีสงัเกตได้ว่าเหตุใดกองเรอืไทยจงึมน้ีอยและไม่เพิม่จ�านวน
มาเป็นเวลานานแล้ว ปัญหาในเรื่องของการส่งเสริมกองเรือไทย การพัฒนา
กองเรือไทย มีประเด็นให้พิจารณาหลายประเด็น เช่น ปัญหาเรื่องภาษี ปัญหา
เรือ่งข้ันตอนในการจดทะเบียน ปัญหาเรือ่งกฎระเบียบข้อบงัคบั ฯลฯ แต่ปัญหา
ทีส่�าคญัประการหนึง่คอืปัญหาความเข้มงวดของระบบการจดทะเบยีนเรือไทย 
ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 

ระบบการจดทะเบียนของเรือไทยน้ันเป็นระบบระบบ National  
Registry หรือระบบการจดทะเบียนแบบปิด ที่เรียกว่า “แบบปิด” ก็คือม ี
การควบคุมการเป็นเจ้าของเรอืไทยหรอืเจ้าของกรรมสทิธิเ์รอืไทย โดยก�าหนด
ให้ผู้ท่ีจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเป็น
นติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่มสัีดส่วนการถอืหุน้และกรรมการต้อง
เป็นบคุคลสญัชาตไิทยหรือมีอตัราส่วนสัญชาตไิทยมากกว่า กฎหมายค่อนข้าง
จะเข้มงวดมาก ความเข้มงวดนีใ้นมมุหนึง่กเ็ป็นสิง่ท่ีด ีแต่ในอกีมมุหนึง่ดเูหมอืน
ว่าความเข้มงวดนัน้จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันากองเรอืไทยหรอืไม่ ทัง้นี ้ระบบ
การจดทะเบยีนดงักล่าวเป็นระบบทีใ่ช้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2481 ปัจจบุนัควรมรีะบบ
ที่เปิดกว้างมากกว่าเดิมเช่นเดียวกับในต่างประเทศหรือไม่ ประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น ประเทศกัมพูชา มีระบบ Flag of Convenience (FOC) ข้อมูลจาก 
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website ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการจดทะเบียนเรือสากลของประเทศกัมพูชามี
ส�านักงานจดทะเบยีนเรอืผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ซึง่มกีารก�าหนดมาตรฐานและ
เงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือในระดับหนึ่ง กัมพูชามีเรือจดทะเบียนอยู่ 2,000 
ล�า มีระวางเรืออยู่ประมาณ 5,000,000 DWT มากกว่าของประเทศไทย จึง
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าเหตุใดประเทศข้างเคยีงพัฒนาไปได้อย่างรวดเรว็ ประเทศไทย
ควรจะมรีะบบทีเ่ปิดช่องทางในลกัษณะดังกล่าวบ้างหรอืไม่เพือ่ให้เป็นทางเลอืก
แก่เจ้าของเรือ

คราวที่แล้วสถาบันฯ จัดสัมมนาเร่ืองการจดทะเบียนเรือชาร์เตอร์แบบ
เปล่า ได้ถามที่ประชุมสัมมนาว่า เห็นด้วยหรือไม่ ในขณะน้ันมีร่างกฎหมาย
แล้วแม้ยังไม่สมบูรณ์นัก จะลองเดินหน้าผลักดันกันดูหรือไม่ หากมีการสร้าง
ระบบแบบนีข้ึน้มาผูป้ระกอบการจะน�าเรอืมาจดทะเบยีนหรอืไม่ ผูป้ระกอบการ
บางรายยืนยันว่ามี ถ้าประเทศไทยเปิดทางให้มีการจดทะเบียนเรือแบบนี้  
ผู้ประกอบการจะน�าเรือที่ชาร์เตอร์แบบเปล่ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทย

กลบัเข้ามาสูป่ระเดน็การจดทะเบยีนเรือสากล ซึง่มหีลกัเกณฑ์ในการถอื
กรรมสิทธิ์ในเรือที่เข้มงวดน้อยลงแต่ยังคงมีเงื่อนไขที่เหมาะสม ระบบการจด
ทะเบียนเรือสากลมีระบบหลักๆ ได้แก่ ระบบการจดทะเบียนเรือเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย คือ National Registry หรือ Traditional Registry หรือ 
บางท่านเรียกว่าระบบปิด (Close Registry) นอกจากนี้ยังมี FOC (Flag of 
Convenience) หรือ Open Registry คือระบบเปิดอีกระบบหนึ่ง ระบบเปิด
จะไม่ค�านึงถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะใช้ลูกเรือต่างชาติก็ได้ เดิมท่ีม ี
การก�าหนดมาตรฐานท่ีต�า่ ความปลอดภัยต�า่ มาตรฐานการท�างานต�า่ ค่าจ้างต�า่  
ต้นทุนต�่า ค่าจดทะเบียนก็ต�่า เจ้าของเรือในประเทศมหาอ�านาจจึงน�าเรือไป 
จดทะเบียนในประเทศอ่ืนตามระบบเปิดนี้เป็นจ�านวนมากเพราะกฎเกณฑ ์
การจดทะเบียนในประเทศของตนเองเข้มงวด มีต้นทุนสูงท�าให้แข่งขันไม่ได้ 
แต่เรอืทีไ่ปจดทะเบียนแบบเปิดกถ็กูประณามว่าไม่มีมาตรฐาน ไม่มคีวามปลอดภยั  
ไม่มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม หากปรากฏว่าเรือไม่ได้มาตรฐานจริงก็จะมีการ
ลงโทษต่างๆ เช่น มีการกักเรือ มีการหน่วงเหนี่ยวเรือกัน ท้ายที่สุดจึงมีแนว
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ความคิดใหม่ที่เป็นระบบกลางๆ ระหว่างระบบปิดกับระบบเปิด คือระบบการ
จดทะเบียนเรือสากลซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ 
ระบบการจดทะเบียนเรือสากลมีใช้อยู่ในประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ก สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการสัมมนาจึงเป็นประเด็นที ่
น่าพิจารณาว่าประเทศไทยควรจะยังคงระบบการจดทะเบียนเรือเพียงระบบ
เดียวเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ 

International Registry จะเป็นระบบกลางๆ ผ่อนผันกฎเกณฑ์เรื่อง
กรรมสิทธิ์ แต่จะมีเงื่อนไขประการอื่นเพื่อคงความมีมาตรฐานของเรืออยู่  
กล่าวคือ ท�าให้การท�างานได้มาตรฐานสากลอยู่ เรื่องต่างๆ ได้มาตรฐานสากล  
แต่ผ่อนปรนในบางเรือ่ง ส่ิงเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยหรือไม่ เป็น
ประเด็นหลักของการสัมมนาในวันน้ี หากเห็นพ้องต้องกันว่าไม่จ�าเป็นต้อง 
มีระบบนี้ก็เป็นอันยุติ แต่ถ้าเห็นในทางตรงกันข้ามว่าประเทศไทยควรจะสร้าง
บรรยากาศ สร้างระบบทีเ่อือ้ต่อการน�าเรือมาจดทะเบยีนในระบบใหม่เป็นระบบ
คู่ขนานกับการจดทะเบียนเรือแบบปิด หากผลการสัมมนาเป็นเช่นนี้ในการ
สมัมนาครัง้ต่อไปสถาบนัฯ จะจดัการสมัมนาในรายละเอยีดของการจดทะเบยีน
เรือสากลอีกครั้งว่าควรจะมีเงื่อนไขในการจดทะเบียนอย่างไร 

วนันีส้ถาบนัฯ ได้รบัเกยีรตจิากท่านวทิยากร 3 ท่าน ท่านแรกคอื อาจารย์
สมพร ไพสิน ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี เป็น
วิทยากรประจ�าของสถาบันฯ ท่านที่สอง คือ คุณประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล ท่าน
เคยท�างานอยูท่ีส่�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการพาณิชยนาวมีาก่อน ปัจจบุนั
เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ือง 
พาณิชยนาวีมาเป็นเวลานาน มีส่วนในการผลักดันกฎหมายพาณิชยนาวี 
มาหลายฉบับ ซึ่งท่านก็ยังคงมีบทบาทนี้อยู่ อีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์ประพันธ์ 
โลหะวิริยศิริ ท่านเป็นสมาชิกสมาคมเจ้าของเรือไทย เคยเป็นอาจารย์ประจ�า 
ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในระหว่างการสมัมนาเมือ่ท่านวทิยากรท่านใดบรรยายจบแล้วผู้เข้าร่วม
สัมมนาท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็น ทางสถาบันฯ ขอบันทึกเทปข้อมูล
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ความคิดเห็นของท่านพร้อมกับชื่อท่านเอาไว้ ดังเช่นที่ปรากฏในวารสารฉบับ
เดิมที่สถาบันฯ แจกให้จะเห็นว่ามีชื่อผู้เสนอความคิดเห็นปรากฏอยู่ สถาบันฯ 
จะส่งวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีไปยังหน่วยงานต่างๆ 

ขอเรียนเชิญ คุณประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล วิทยากรท่านแรก

คุณประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล : เอกสารประกอบการสัมมนาในส่วน
ของผมค่อนข้างเก่า ท�าตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน บางเรื่องยังไม่ update แต่ส่วน
มากประเด็นใดที่เคยเป็นปัญหาในอดีต ประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่
ในปัจจุบัน หวังว่าหากได้มีการพิจารณากันปัญหาเก่าๆ ก็น่าจะสิ้นสุดลงได้

เร่ืองแรกทีจ่ะกล่าวถงึคอืความส�าคญัของการพาณชิยนาว ีหากกล่าวถงึ
การขนส่ง ระบบทางบก ทางน�้า และทางอากาศ และในปัจจุบันหลายท่านอาจ
ได้ยินเรื่องการพัฒนาระบบรางซึ่งประเทศไทยได้ตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 
2,000,000 ล้านบาทที่จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5–7 ปีนี้ เป็น 
การทุม่เทไปทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาระบบราง นอกจาก
ระบบรางแล้วประเทศไทยก็ยังทุ่มเทกับระบบถนนเป็นเงินมหาศาล ปัจจุบัน 
ทุกปีกรมทางหลวงจะได้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท
ก็ได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท ในขณะท่ีกรมเจ้าท่าได้งบโดยเฉลีย่ปีละประมาณ 
4,000 ล้านบาท โดยใน 4,000 ล้านนี้แบ่งเป็นงบด้านเงินเดือน การด�าเนินการ
ต่างๆ เงินประจ�าต่างๆ ไปแล้ว 2,000 ล้านบาท อีก 2,000 ล้านบาทที่เหลือจึง
เป็นงบลงทนุทีเ่อามาใช้พัฒนาด้านต่างๆ หากดูจากตัวเลขอย่างเดยีวอาจสะท้อน
ให้เห็นได้ว่าความส�าคัญของการขนส่งทางบก ทางน�้า ทางอากาศ ที่มีความ
ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้น แต่ในทางงบประมาณกลับได้รับงบประมาณ
ที่ไม่เท่าเทียมกัน

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปประเทศจีนกับท่านรัฐมนตรีช่วยฯ และได้หารือ
เรื่องงบประมาณว่า ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเรื่องการขนส่ง
ทางบก ทางน�้า ทางอากาศ มีการบิดเบือน ในขณะที่ท่านอาจารย์ไผทชิตได้
กล่าวว่าจริงๆ การขนส่งทางน�้าเป็นการขนส่งที่มีความส�าคัญมากที่สุด เพราะ
ปริมาณสินค้าเข้าออกประเทศประมาณร้อยละ 90 โดยปริมาตร หรือหากวัด
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โดยน�า้หนกัก็ประมาณร้อยละ 80 ของสนิค้าท่ีเข้าออกประเทศขนส่งผ่านทางน�า้ 
แต่งบประมาณแผ่นดินที่จะสามารถน�ามาลงทุนเพื่อการพัฒนาการขนส่งทาง
น�้ามีเพียง 2,000 ล้านบาท ใน 2,000 ล้านบาทนี้ยังแบ่งเป็นงบโครงสร้าง 
พื้นฐาน เช่น การขุดลอกร่องน�้าไปแล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่เหลือเพียง
แค่ 1,000 ล้านบาทที่เหลือจะสามารถน�าไปด�าเนินการอะไรได้บ้างส�าหรับการ
พัฒนาระบบขนส่งทางน�้า ปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องน�ามาพูดคุยกันใหม่ ส�าหรับ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้องน้ีเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางน�้าเป็น 
ส่วนใหญ่ ซึง่ทุกท่านเหน็พ้องต้องกันว่าการพฒันาระบบทางน�า้เป็นสิง่ทีส่�าคญั  
แต่ท�าอย่างไรจึงจะขยายความคิดนี้ไปสู่บุคคลภายนอกได้มากขึ้น 

ประเด็นที่อยากน�าเสนอต่อไปคือ ขณะนี้ประเทศไทยได้ด�าเนินการใด
ไปบ้างส�าหรบัการพฒันาการขนส่งทางน�า้ ทางกระทรวงการคมนาคมมนีโยบาย 
มาหลายปีแล้วซึง่ถอืเป็นเรือ่งส�าคญั ทางกระทรวงฯ ต้องการพฒันาเรือ่ง shift 
mode จากถนนมาเป็นระบบรางแล้วก็ขนส่งต่อทางน�้า shift mode ดังกล่าว
ในส่วนของระบบรางค่อนข้างมีความชัดเจนท้ังเรื่องแผนงานและแผนการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปริมณฑลที่มีการจัดระบบรางเพื่อรองรับพื้นท่ีนอก
ปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นระบบรางความเร็วสูง ระบบรางคู่ซึ่งล้วนแต่มีแผนงาน
และแผนเงินที่ชัดเจน แต่ส�าหรับระบบทางน�้ากลับไม่เป็นอย่างนั้น เคยมีการ
เสนอโครงการสร้างท่าเรอืปากบารา ท่าเรือเชียงแสนแห่งที ่2 ซึง่ท่าเรอืหลงัได้
ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการเหล่านี้ยังไม่ได้ represent การพัฒนาการ
ขนส่งทางน�้าทั้งระบบ หลายท่านทราบดีว่าในการพัฒนาระบบการขนส่งทาง
น�้าอันดับแรกรัฐต้องช่วยเหลือเอกชนนอกเหนือจากเอกชนช่วยเหลือกันเอง
เพียงแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าการสนับสนุนจากรัฐยังค่อนข้างน้อยเกินไป 

ระบบงานในกระทรวงคมนาคมมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็น  
3 กลุ่ม คือ

(1) Policy Making มกีระทรวงการคมนาคมกบัส�านกังานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบาย

(2) Regulation มีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบ



การสัมมนาทางวิชาการ  213

(3) Operation มีการท่าเรือเป็นผู้ด�าเนินการ

ฉะนัน้ใน 2 หน่วยงาน คอื สนข.กับกรมเจ้าท่าจะเป็นหน่วยทีต้่องเข้ามา
มบีทบาทในการด�าเนนิการให้มาก ถ้าการพฒันายังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีควรจะเป็นก็
ต้องช่วยกันผลักดันให้มากขึ้นในอนาคต สนข. เองต้องดูแลว่านโยบายที่จะ 
ผลักดันเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางน�้ามีความชัดเจน ในส่วนของการ  
implement รายละเอยีดปลีกย่อยน้ันเป็นหน้าท่ีของกรมเจ้าท่าในการด�าเนนิการ 
หลายท่านในที่สัมมนานี้ก็มาจากกรมเจ้าท่า จึงต้องขอฝากเอาไว้ด้วย ผมเคย
ท�างานอยู่กรมเจ้าท่าทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ข้อจ�ากัดต่างๆ แต่บางครั้งที่
จ�าเป็นกต้็องพยายามประเทศไทยต้องการการเสยีสละจากพวกท่าน ต้องท�าให้
เต็มที่ 

ในการพัฒนาโดยเฉพาะจากภาครัฐมีมาตรการทางการเงิน การคลัง 
มาตรการสิทธิประโยชน์ เป็นมาตรการทางบวกกับลบ มาตรการทางบวกคือ 
การให้ประโยชน์แก่เอกชน ส่วนมาตรการทางลบคือการขจัดปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ แม้มาตรการต่างๆ จะชัดเจนแต่บางเรื่องก็มีข้อจ�ากัด เช่น มาตรการ
ทางการเงิน การท�าความเข้าใจในระดับนโยบายเป็นสิ่งที่ยาก แต่ระยะหลัง 
เริ่มง่ายขึ้น สมัยที่ผมอยู่กรมเจ้าท่าเคยพยายามโน้มน้าวรัฐบาลจนกระทั่ง 
กรมเจ้าท่าได้งบมาก้อนหน่ึงถงึ 18,000 ล้านบาท จดัตัง้เป็นกองทนุพาณชิยนาวี 
หลายๆ ท่านที่นั่งอยู ่ในห้องสัมมนาน้ีก็มีส่วนช่วยในความส�าเร็จคร้ังนั้น  
ประเด็นหนึง่ทีเ่หน็ว่าน่าจะด�าเนนิการได้โดยไม่ยากนกัคอืการพฒันากฎหมาย
บางเรื่องเป็นสิ่งที่น่าจะท�าได้ไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก 

ในการขนส่งทางน�า้เรอืถอืเป็นยานพาหนะทีส่�าคญั เรอืโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรือเดินทะเลมีสถานะทางกฎหมายคือเรือต้องมีสัญชาติเป็นหลักการทั่วไป
และเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้วยสัญชาติเป็นสิ่งที่ได้มาจากการ 
จดทะเบียนเรือของชาตินั้นๆ เจ้าของเรือจดทะเบียนเรือ ณ ประเทศใดเรือก็จะ
ได้สญัชาตขิองประเทศนัน้ แต่ละประเทศมแีนวความคดิเกีย่วกบัการจดทะเบยีน
เรอืและให้สญัชาตเิรอืทีแ่ตกต่างกนั เพราะว่าเมือ่เรือได้สัญชาติย่อมมีผลผูกพัน
ถึงสิทธิหน้าที่ที่ประเทศนั้นๆ มีต่อเรือของตน ฉะนั้นความเข้มงวดหรือความ
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ผ่อนปรนก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
เมือ่พจิารณาตามประวตัศิาสตร์ระบบทะเบียนเรอืทัว่โลกแล้วสามารถแบ่งเป็น 
3 ระบบอย่างที่ท่านอาจารย์ไผทชิตได้กล่าวเกร่ินน�ามาก่อนหน้าน้ี คือระบบ
ปกติหรอืระบบปิด เช่น ประเทศไทย องักฤษ ส่วนระบบทีส่องเป็นระบบทีม่ข้ึีน
ในภายหลังก็คือระบบเปิด (Opened Registry) หรือ FOC (Flag of  
Convenience) เมือ่มสีองระบบกเ็กดิปัญหาตามมาเพราะเป็นระบบทีแ่ตกต่าง
กนัโดยสิน้เชงิ เนือ่งจากว่าระบบเปิดเป็นระบบท่ีผ่อนปรนให้เจ้าของเรอืรายใด
ก็ได้เข้ามาสู่ระบบก็ได้จึงก่อให้เกิดผลในเชิงบวกและเชิงลบต่อประชาคมโลก
เกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือขนส่ง ท้ายที่สุดก็มีข้อเสนอแนวทางใหม่ออกมาเป็น
ระบบที่สามคือระบบผสม ระบบนี้เป็นระบบที่ดึงข้อดีของทั้งสองระบบออกมา 
และก�าจดัข้อด้อยของสองระบบแรกท้ิง บางท่านกเ็รียกชือ่ว่า ระบบการจดทะเบยีน 
เรือสากล (International Registry)

การจดทะเบียนเรือก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ต่อเจ้าของเรือ เช่น หน้าที ่
เกีย่วกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาษี หน้าทีใ่นการปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยั 
หากเน้นพิจารณาไปที่เรือการตรวจเรือก็จะเข้มข้นขึ้น ท�าให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น
ตามด้วย หากเน้นทีค่นประจ�าเรอืว่าคนประจ�าเรอืต้องมมีาตรฐานสูง คนประจ�า
เรอืต้องมมีาตรฐานทัง้ในเรือ่งของการผ่านหลกัสตูรการฝึกอบรม การมศีกัยภาพ
ต่างๆ ก็จะท�าให้ระดับมาตรฐานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ย่อมแตกต่างไป  
เมื่อเอาแนวคิดนี้มาผนวกเข้ากับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เช่น หากคนไทยมีเรือ
ไม่มกีฎหมายใดก�าหนดบงัคบัให้เรอืนัน้ต้องไปจดทะเบยีนเรอืเป็นเรอืไทยเท่านัน้ 
หรอืคนอเมรกินัต้องการซือ้เรือกไ็ม่มกีฎหมายใดบงัคบัให้เรอืนัน้ต้องจดทะเบยีน
เป็นเรอือเมรกินัเท่าน้ัน เป็นเสรภีาพทีเ่จ้าของเรอืจะตัดสินใจจดทะเบยีนเรือให้
เป็นสัญชาติใดก็ได้ เพราะฉะนั้นเจ้าของเรือจะตัดสินใจไปในแนวทางที่ตน 
จะได้ประโยชน์สูงสุด โดยเจ้าของเรือหลายๆ รายก็ตัดสินใจที่จะเอาเรือไป 
จดทะเบียนเป็นเรือของชาติอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง 

ตวัอย่างทีช่ดัเจนคอืก่อนมรีะบบการจดทะเบียนเรอืสากล สหรัฐอเมรกิา
กม็กีองเรือจ�านวนทีค่่อนข้างมาก แต่ว่าสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีม่มีาตรฐาน
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ในเรื่องต่างๆ สูง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เจ้าของเรือต้องแบกรับภาระนอกเหนือจาก
เรื่องภาษีจึงมีจ�านวนมาก บรรดาเจ้าของเรืออเมริกันในช่วงนั้นจึงอาศัยแนว
ความคิดท่ีว่าเจ้าของเรือไม่ต้องผูกพันว่าตนจะต้องจดทะเบียนเรือเป็นเรือ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น จึงไปจดทะเบียนเรือในประเทศอื่น เช่น ปานามา  
ส่วนทางปานามาเอง กมี็แนวความคดิว่าหากอนญุาตให้เจ้าของเรอือเมรกินัมา
จดทะเบยีนสญัชาตตินปานามาก็ไม่ได้รบัความเสยีหายแต่อย่างใด โดยปานามา
เองก็วางเง่ือนไขการจดทะเบียนต�่ามากจนแทบไม่มีเงื่อนไขใดเลย ไม่ว่าเรือ
ที่มาจดจะเป็นอย่างไร ลูกเรือจะเป็นอย่างไร เรือนั้นจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
ของ IMO หรือไม่ ปานามาอนุญาตให้จดทะเบียนได้ทั้งสิ้น 

เนื่องจากเรือจะต้องมีสัญชาติเสมอตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
เรือที่ไม่มีสัญชาติอาจถูกถือเป็นเรือโจรสลัด ซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศ 
ประเทศใดๆ มอี�านาจทีจ่ะปราบปรามหรอืจบักมุเรอืเหล่านีไ้ด้ กรณเีรอือเมรกินั
ที่จดทะเบียนเป็นเรือปานามาส่งผลดีต่อเจ้าของเรือ เพราะไม่มีเงื่อนไขในการ
จดทะเบียนที่ยุ่งยากท�าให้เจ้าของเรือมีต้นทุนท่ีต�่า เป็นผลดีต่อการท�าธุรกิจ 
ธรุกจิการขนส่งทางทะเลเป็นธรุกิจท่ีมีต้นทุนสงู การมต้ีนทนุทีต่�า่ลงกจ็ะช่วยให้
มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เจ้าของเรือจึงนิยมจดทะเบียนเรือแบบ 
เปิดมากขึน้ ประเทศทีร่บัจดทะเบยีนเรอืแบบเปิดกม็มีากขึน้กระจายไปทัว่โลก 
เช่น ประเทศปานามา ประเทศบาฮามาส และประเทศไลบีเรีย 

เม่ือมีระบบการจดทะเบียนเรือแบบเปิดและเจ้าของเรือต่างนิยมมา 
จดทะเบียนเรือแบบเปิดมากขึ้น ในช่วงที่การจดทะเบียนแบบเปิดได้รับความ
นยิมสงู ประมาณครึง่หนึง่ของกองเรือท้ังหมดของโลกจดทะเบยีนเรอืแบบเปิด  
ผลที่ตามมาคือมาตรฐานความปลอดภัยของเรือต่างๆ ล้วนตกต�่า เพราะเรือ
ส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาจดทะเบียนเรือแบบเปิดก็เพราะเจ้าของเรือต้องการจะหลีก
เล่ียงปัญหามาตรฐานความปลอดภัยที่ปกติจะวางไว้ค่อนข้างสูง เรือที่มาจด
ทะเบียนแบบเปิดจึงเป็นเรือที่ต�่ากว่ามาตรฐาน เมื่อมาตรฐานต�่าค่าใช้จ่ายก็ต�่า
ไปด้วยท�าให้เจ้าของเรือมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบ
กับเรือที่จดทะเบียนเรืออยู่ในระบบปกติ เพราะ Operation Cost ต�่า ซึ่งเป็น
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ข้อได้เปรียบส�าหรับเรือที่จดทะเบียนอยู่ในระบบทะเบียนแบบเปิด เจ้าของเรือ
ที่อยู่ในระบบปิดหรือระบบปกติจึงไม่พอใจ และเรียกร้องให้รัฐออกมาปกป้อง
เรือท่ีอยู่ในระบบปกติให้มีมาตรการบางประการกับเรือที่จดทะเบียนแบบเปิด 
เช่น ห้ามไม่ให้เรือที่จดทะเบียนในระบบเปิดเข้าท่าเรือหรือใช้ท่าเรือ 

นอกจากเจ้าของเรือในระบบปิดที่ออกมาแสดงความไม่พอใจแล้ว  
ในมมุมองของคนประจ�าเรือ International Transport Workers’ Federation 
(ITF) ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจกับระบบการจดทะเบียนเรือแบบเปิด 
เช่นกนั เนือ่งจากคนประจ�าเรอืทีเ่ป็นสมาชิกของ ITF ไม่ได้ถกูจ้างจากเจ้าของ
เรือทีจ่ดทะเบยีนแบบเปิด เนือ่งจากเรอืทีม่มีาตรฐานต�า่ไม่ได้จ้างคนประจ�าเรอื
ตามจ�านวนที่ควรจะมี สมาชิกของ ITF จึงบอยคอร์ตเรือที่จดทะเบียนแบบ 
FOC ด้วยการไม่ไปขนถ่ายสินค้าให้ หรือไม่ยอมรับจ้างเช่นกัน 

ในช่วงนั้นประเทศนอร์เวย์ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
เพราะเรือนอร์เวย์เองก็ทะยอยออกไปจดทะเบียนเรือแบบเปิดเป็นจ�านวนมาก
จนท�าให้รัฐบาลนอร์เวย์ในขณะนั้นพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากผล 
การศึกษารัฐบาลนอร์เวย์พบว่าเหตุจูงใจที่ท�าให้เจ้าของเรือหันไปจดทะเบียน
เรือแบบเปิดคือความคล่องตัว กรรมสิทธิ์ และการปรับตัวต่างๆ ที่เชื่อมโยงไป
ยงัปรมิาณค่าใช้จ่ายท่ีต�า่ลง รัฐบาลนอร์เวย์เหน็ว่าต้องแก้ปัญหาโดยการคิดค้น
กลไกบางประการทีจ่ะสามารถผสานผลประโยชน์ระหว่างระหว่างระบบเปิดกบั
ระบบปิดได้ โดยจะเสนอเป็นระบบทางเลือก กล่าวคือระบบเก่าที่เคยมีก็ยังคง
ไว้อยูใ่ห้เจ้าของเรอืเลอืกว่าจะจดตามระบบเก่าหรอืระบบใหม่ ไม่ได้สร้างระบบ
ใหม่มาแทนที่ระบบเก่าหรือบังคับให้เจ้าของเรือต้องท�าตามระบบใหม่เท่านั้น 
เป็นการสร้างแบบระบบคู่ขนานโดยมุ่งหวงัทีจ่ะดงึเรอืนอร์เวย์ทีจ่ดทะเบยีนแบบ
เปิดกลับมาส่วนหนึ่ง ภายหลังจากที่ด�าเนินการเริ่มระบบใหม่ไปแล้ว ประเทศ
นอร์เวย์สามารถดึงเรือกลับเข้ามาสู่ระบบได้ประมาณ 30 ล�า แม้จะเป็นจ�านวน
ไม่มากนกั แต่หากมองว่าเรอืล�าละ 1,000 ล้านบาท เรือ 30 ล�า มลูค่ารวม 30,000 
ล้านบาทนับได้ว่ามนียัยะส�าคญับางประการทีรั่ฐบาลนอร์เวล์สามารถดงึสนิทรพัย์
มูลค่าถึง 30,000 ล้านบาทกลับเข้ามาสู่ธงประเทศของตนได้ แม้ประเด็นเรื่อง
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มูลค่าสินทรัพย์อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ส�าคัญท่ีสุด แต่อย่างน้อยเรือ 30 ล�า 
ก็สามารถที่จะเข้ามาสร้างงานได้ เมื่อสร้างงานได้ก็ย่อมเกิดรายได้ขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง เพราะกิจกรรมทางธุรกิจย่อมก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเป็นลูกโซ ่
อันเป็นประโยชน์กับประเทศ

ในประเทศไทยเคยมีแนวคิดเช่นเดียวกับประเทศนอร์เวย์มานานแล้ว 
แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ ธุรกิจพาณิชยนาวีในประเทศไทยจึง
ยงัไม่มกีารพฒันาไปจากเดมิ การขนส่งทางทะเลมสีดัส่วนรองรบัการค้าระหว่าง
ประเทศอยูท่ีร้่อยละ 90 และในจ�านวนนีเ้รอืไทยมสีดัส่วนทางการตลาดอยูเ่พยีง
ร้อยละ 10–12 มาเกือบ 30 ปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกท่านตั้งความหวัง
กับระบบขนส่งโดยต้องการให้ตัวเลข logistic สูง โดยส่วนตัวเห็นระบบถนน
ของประเทศไทยดีที่สุดในอาเซียนมีประเทศที่จะเป็นคู่แข่งกับประเทศไทยได้
คือประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่วนทางอากาศนั้นแม้ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่อง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคับคั่ง แต่ประเทศไทยก็มีแผนที่จะขยายออกไป  
การขนส่งทางบก ทางอากาศนั้น ประเทศไทยได้พัฒนาไปในระดับหนึ่งแล้ว 
ส่วนระบบรางแม้ปัจจุบันยงัมปัีญหาอยูแ่ต่กจ็ะได้รบัการพฒันาในเร็วๆ นี ้อย่างไร
กต็ามการพัฒนากบัระบบรางอาจจะยงัไม่ได้ช่วยให้ระบ logistic ของประเทศ
พฒันาได้ทัง้หมด เชือ่ว่าทกุท่านทีอ่ยูร่่วมในการสัมมนาคร้ังนีค้งจะเหน็ตรงกนั
ว่าระบบการขนส่งทางน�้าเป็นระบบที่ยังพัฒนาไม่มากนัก ในขณะนี้กองเรือ
พาณิชย์ของประเทศไทยไม่มจี�านวนเพิม่ขึน้แต่กลบัมจี�านวนลดลงจาก 3 ล้าน
ตันเหลือ 2 ล้านตันเศษ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
กมัพชูาทีม่รีะบบ Opened Registry มาระยะหนึง่แล้ว ปัจจบุนัมกีองเรอืพาณชิย์ 
1 ล้านตันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศไทยแน่นอน ประเทศลาวซ่ึง
เป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกทางทะเล การเป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกทางทะเล
ไม่ได้หมายความว่าจะรับจดทะเบียนเรือหรือให้สัญชาติเรือไม่ได้ เป็นสิทธ ิ
ที่ประเทศต่างๆ จะมีกองเรือพาณิชย์ได้ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็เช่นกัน  
แต่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็มีกองเรือพาณิชย์เป็นของตน เพราะมีกฎหมาย
ระหว่างประเทศเปิดช่องให้ท�าได้ 
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ประเด็นที่อยากสรุป คือ ประเทศไทยต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายโดย
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนว่าเรื่องการจดทะเบียนเรือสากลน้ีควรเป็นเร่ืองหน่ึง
ในมาตรการหลายๆ อย่างที่ควรด�าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้า
หรือไม่ ขั้นตอนนี้สามารถท�าได้ง่าย ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากนัก แต่ต้อง 
ช่วยกันตัดสินใจและผลักดัน

ประเดน็ทีจ่ะเสนอคอื ระบบการจดทะเบยีนเรอืทีม่ทีัง้ 3 ระบบ ประเทศไทย
สามารถน�าเอาระบบการจดทะเบียนเรือไปใช้พัฒนากองเรือพาณิชย์หรือใช้
พัฒนาระบบการขนส่งของประเทศได้ ส่วนระบบใดจะได้ผลดีนั้น โดยส่วนตัว
เห็นว่าควรน�าเอาประสบการณ์จากประเทศอ่ืนที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว  
นั่นคือระบบการจดทะเบียนเรือสากลท่ีประเทศนอร์เวย์ด�าเนินการแล้วประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและมีผลลัพธ์กลับมาซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงที่สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นระบบที่ดีในระดับหนึ่ง 

นอกจากน้ียังเห็นว่าไม่ควรกังวลกับระบบการจดทะเบียนแบบเดิม  
ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเดิมโดยยังคงระบบเดิมไว้และเสริมด้วย
ระบบใหม่เข้าไปพร้อมกันด้วยวิธีการออกกฎหมายฉบับใหม่ เพราะฉะนั้นจะ
ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทยฯ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเก่า 
เนือ่งจากระบบนติบัิญญติัในประเทศไทยมีกระบวนการขัน้ตอนมันยุง่ยากเกนิ
ควรในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่า ดังนี้จึงเห็นว่าเสนอกฎหมายใหม่เพื่อ
รองรับระบบการจดทะเบียนเรือแบบใหม่น่าจะด�าเนินการได้ง่ายกว่า เพียงแต่
ต้องท�าความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เมือ่น�าระบบใหม่เข้ามาเป็นระบบคูข่นาน เจ้าของเรอืจะมสีทิธเิลอืกทีจ่ะ
จดทะเบยีนเรือตามระบบทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิของตนซึง่อาจจะเปน็เจ้าของเรือ
ไทยทีจ่ดทะเบยีนแบบปิดเอาไว้แล้วต้องการเปลีย่นเป็นระบบเปิด หรืออาจเป็น
เจ้าของเรือท่ีไปจดทะเบียนแบบเปิดในต่างประเทศไว้อาจตัดสินใจกลับมา 
จดทะเบียนแบบเปิดในประเทศไทยกไ็ด้เนือ่งจากเงือ่นไขในการจดทะเบยีนจะ
ไม่เข้มงวดเช่นเดมิ หรอือาจเป็นเจ้าของเรอืต่างชาตทิีต้่องการเข้ามาจดทะเบยีน
เรือแบบเปิดในประเทศไทยก็ได้ ทั้งน้ี ระบบใหม่นั้นควรจะมีรายละเอียดที ่
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แตกต่างไปจากระบบปกติที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น เรื่องสิทธิ หน้าที่ และความ
ยดืหยุน่ ประเด็นเหล่านีเ้ป็นรายละเอยีดทีต้่องมกีารถกเถียงกนัในอนาคต ระบบ
ใหม่ควรให้สทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากระบบเก่า หรอืหากจะมสิีทธปิระโยชน์
ที่คล้ายกันก็ควรจะมีมากกว่าระบบเก่าและระบบใหม่นั้นไม่ควรน�ามาใช้ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นจุดอ่อน เช่น ผ่อนปรนจนกระทัง่ไม่เหลือมาตรฐานความปลอดภัย 
ใดๆ เลย ควรจะมีมาตรฐานในระดับหนึ่ง ควรจะมีเงื่อนไขบางประการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ เช่น การก�าหนดเงื่อนไขเรื่องอายุการใช้งาน
ของเรือท่ีควรมีอายุการใช้งานน้อยจึงจะสามารถน�ามาจดทะเบียนได้ หรือ 
ตั้งเงื่อนไขที่สอดคล้องกับภาวะตลาดการขนส่งทางทะเลของประเทศ เช่น  
ต้องเป็นเรือคอนเทนเนอร์

ทั้งหมดคือแนวคิดกว้างๆ จากบทเรียนที่ผ่านมาของหลายๆ ประเทศ 
หากประเทศไทยน�าเอาระบบนีภ้ายใต้รายละเอยีดและเง่ือนไขของความยดืหยุ่น
ที่เหมาะสมมาใช้ เชื่อว่าประเทศไทยสามารถดึงเรือเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือ
ไทยได้จ�านวนหนึ่งในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์แน่นอน ขณะนี้ประเทศไทย 
ไม่ได้ด�าเนินการใดๆ จึงท�าให้เกิดภาวะหยุดนิ่ง ในทางกลับกันประเทศต่างๆ 
ล้วนแต่ก�าลังพฒันาศกัยภาพเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ ท�าให้การไม่เดนิไปข้างหน้ากเ็หมือน
กับก�าลังถอยหลัง 

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอขอบคุณ คุณประเสริฐศิริ
ท่ีได้กล่าวถงึภาพรวมและอธบิายถึงระบบการจดทะเบยีนเรอืทัง้ 3 ระบบ ล�าดบั
ต่อไปขอเชิญอาจารย์ประพันธ์ให้ความเห็นในเรื่องการจดทะเบียนเรือสากล

อำจำรย์ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ : ประเด็นที่จะน�าเสนอมี 4 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 เรื่องค�าจ�ากัดความของการจดทะเบียนเรือสากล 

ประเด็นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของการจดทะเบียนเรือสากล 

ประเด็นที่ 3 ปัจจัยในการเลือกจดทะเบียนเรือในมุมมองของเจ้าของ 
เรือไทย 

ประเด็นที่ 4 ประเด็นที่พึงพิจารณาในการจดทะเบียนเรือไทย 
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ประเด็นแรก เมื่อกล่าวถึง International Registration จะมีถ้อยค�าที่
เกี่ยวข้องดังที่เมื่อครู่คุณประเสริฐศิริได้กล่าวถึงไปแล้วคือค�าว่า FOC (Flag 
of Convenience), Open Registry, Genuine Link และ Second หรือ 
Offshore Registry ถ้อยค�าทั้ง 4 ค�านี้เป็นถ้อยค�าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

เมือ่กล่าวถงึค�าว่า Flag of Convenience มีเจ้าของเรอืนอร์เวย์คนหนึง่
ชื่อ Erling Dekke Naess เป็นเจ้าของเรือนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและมีส่วนร่วม
ในการผลักดัน NIS (Norwegian International Ship Registration)  
เขาเสนอว่าไม่ควรเรียกวิธีการจดทะเบียนดังกล่าวว่า Flag of Convenience  
แต่ให้เรยีกว่า Flag of Necessity หรอื ธงแห่งความจ�าเป็นจะดกีว่า ในแง่ของ 
FOC กบั Open Registry น้ันมักใช้ในความหมายเดยีวกนั คอืเจ้าของเรอืทีม่า
จดทะเบียนไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีความผูกพันหรือเป็นผู้ถือสัญชาติของประเทศ
ที่จะมีการจดทะเบียนเรือ หรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
ที่จะมีการจดทะเบียนเรือแต่อย่างใด บุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติใดก็สามารถ
จดทะเบียนเรือได้หมด 

ส่วน Second หรือ Offshore Registry ในบางกรณีอาจจะเรียกได้ว่า
เป็น International Registration เช่นเดียวกัน แต่มีนัยยะต่างกันมาก ขอยก
ตัวอย่างในหนังสือชื่อ Ship Registration : Law and Practice (เขียน 
โดย Coles, Richard, Watt, Edward) ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนเรือโดยเฉพาะในแง่ของ International Registration ละเอยีด
มาก มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2009 ในหนังสือเขียนถึงค�าว่า 
International Registration ในความหมายของ Open Registry ด้วย ฉะนั้น
ถ้ากล่าวถึงระบบจดทะเบียนเรือตามหัวข้อการสัมมนาคือ International 
Registration ก็ต้องหมายถึง Open Registry ที่บุคคลสัญชาติใดๆ สามารถ
จดทะเบียนเรือได้ทั้งสิ้น เช่น ประเทศปานามา ประเทศไลบีเรีย ที่มีระบบ 
การจดทะเบียนเป็น FOC 

นอกจากนี้ ค�าว่า International Registration ยังมีนัยยะถึงค�าว่า 
Second หรือ Offshore Registry ด้วย อย่างเช่นที่ใช้ในประเทศนอร์เวย์  
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(ใช้โดย NIS : Norwegian International Ship Registration) ประเทศ
เดนมาร์ก (ใช้โดย DIS) ประเทศโปรตเุกส ความหมายตามนยัยะนีเ้ป็นความหมาย 
ที่แตกต่างจากนัยยะแรกที่โยงถึง Open Registry เพราะความหมายหลังน้ี
หมายถึงแบบที่เปิดให้ผู ้ประกอบการที่อยู ่ในประเทศนั้นสามารถเข้าไป 
จดทะเบยีนในอกีระบบหนึง่ซึง่จะมกีารผ่อนปรนเงือ่นไข เช่น การใช้คนประจ�าเรอื 
การเก็บภาษี แต่ทั้งนี้ เจ้าของเรือยังต้องมีสัญชาติของประเทศที่จะมีการ 
จดทะเบยีนเรอือยู ่แต่จะมสีดัส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละเท่าใดนัน้ แต่ละประเทศ 
ก�าหนดไว้ไม่เหมือนกัน

ฉะนัน้ เมือ่ International Registration ม ี2 นยัยะจงึต้องระบใุห้ชดัเจน
ก่อนว่าจะกล่าวถึงนัยยะใดในการสัมมนาครั้งนี้ ก่อนการสัมมนาได้หารือกับ
อาจารย์ไผทชติว่าในการสัมมนาวันนีจ้ะกล่าวถงึ International Registration 
ในความหมายที่สองโดยไม่รวมถึงความหมายแรกที่เปิดให้เจ้าของเรือเข้ามา
จดทะเบียนโดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติของเจ้าของเรือ

ประเด็นที่สอง ประวัติความเป็นมาของการจดทะเบียนเรือสากลที่คุณ
ประเสริฐศิริได้กล่าวน�าไว้บ้างแล้ว ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 การที่เรือชัก
ธงของต่างชาติอาจมีเหตุผลทางการเมือง เช่น ถ้าเจ้าของเรือชักธงอเมริกัน 
เจ้าของเรือรายนั้นอาจจะไปค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูกับประเทศเจ้าของ
สัญชาติตามความเป็นจริงของเจ้าของเรือรายนั้นได้ หลังสงครามโลกคร้ังที่  
2 มกีารขยายกองเรือของประเทศท่ีก�าลงัพฒันาเกดิขึน้ บรรดาประเทศทีพ่ฒันา
แล้วที่เรียกว่า Traditional Maritime Nations ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป ซึ่งมี
มาตรฐานในเรื่องค่าครองชีพระหว่างยุโรปกับอเมริกาใกล้เคียงกัน อัตราภาษี
จึงเหมือนกัน มีการบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับคนประจ�าเรือเหมือนกัน อัตรา
ค่าจ้างก็เหมือนกัน จึงไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดปรากฎการณ์อยู่ 2–3 เรื่อง เรื่องแรกคือการเติบโต
ของประเทศญี่ปุ่น อัตราค่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกไม่แพง 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 360 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  
ค่าจ้างต่อวันประมาณ 80–90 เยน ฉะนั้นค่าจ้างแรงงานของประเทศญี่ปุ่นและ
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ประเทศก�าลังพัฒนา ในช่วงเวลานั้นมี Competitive Advantage ในเชิงของ
ค่าจ้างแรงงาน ท�าให้ความสามารถในการแข่งขันของบรรดา Tradition  
Maritime Nations หรือ Owners มีปัญหา เจ้าของเรือในประเทศดังกล่าวจึง
ต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากธุรกิจ
การเดินเรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันโดยเสรี ตามค�าว่า Freedom of the Sea 
ตราบใดทีเ่รอืเข้าไปค้าขายในประเทศใดกต็ามโดยการเดนิเรอืเข้าไปโดยสจุรติ 
ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถห้ามเรือไม่ให้เข้าประเทศได้

เมื่อการเข้าสู่ตลาดของเจ้าของเรือท�าได้ง่าย เงื่อนไขของธุรกิจการเดิน
เรือมีลักษณะของเงื่อนไขเป็น Perfect Competition เจ้าของเรือจึงต้องหา
ประเทศทีอ่นญุาตให้เรอืต่างชาตสิามารถการจดทะเบยีนเรอืเป็นเรอืของตนได้
ซึ่งมี ประเทศไลบีเรีย ปานามา ที่จริงแล้วทั้งไลบีเรียและปานามามีเจ้าของเรือ
อเมริกาและญี่ปุ่นหนุนหลังและสนับสนุนให้เปิดระบบการจดทะเบียนเรือ เช่น
เดียวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Cambodian International Registry ก็คือประเทศ
สิงคโปร์นั่นเอง ประเทศเหล่าน้ียอมเปิดระบบการจดทะเบียนเรือสากลโดย 
ไม่เก็บภาษี หรือเก็บในอัตราที่ต�่า ผู้ประกอบการเจ้าของเรือต่างก็พอใจ

อกีประเดน็หนึง่ต่อเนือ่งจากการเป็นธรุกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างสมบรูณ์
ของธรุกจิพาณชิยนาว ีจะสงัเกตได้ว่ากลไกการตลาดจะเป็นไปตามหลกัอปุสงค์ 
อุปทาน เช่น ต้นทุนเรืออยู่ที่ล�าละ 25,000–35,000 เหรียญ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา
ว่าจะซื้อช่วงใด ในปี 2007 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นทุนเรือสูงที่สุด ราคาอยู่ที่ 125,000 
เหรียญ แต่ในวันนี้ตกลงมาอยู่แค่ 5,000–7,000 เหรียญ ฉะนั้นเมื่อธุรกิจนี ้
มีการแข่งขันรุนแรง ผู้ประกอบการที่ดีก็ควรด�าเนินการในที่ที่ให้ผลตอบแทน 
ดีที่สุด เพ่ือให้มีต้นทุนที่ต�่า ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องภาษี หรือเงื่อนไขที่
ประเทศเหล่านี้ไม่บังคับให้ใช้ลูกเรือประเทศของเขา ท�าให้สามารถไปจ้าง 
ลกูเรอืทีใ่ดกไ็ด้ทีต้่นทนุถกู ส�าหรับคนไทยเองในยคุหนึง่ประมาณช่วงทศวรรษ
ท่ี 80 คนไทยไปท�างานในเรือต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะเรือญี่ปุ่น เงื่อนไข 
สองประการนี้เป็นประเด็นหลักของการไปจดทะเบียนในระบบ FOC 
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อย่างไรก็ตามผลที่ตามมาจากการจดทะเบียนในระบบดังกล่าวคือมี 
การเอารัดเอาเปรียบแรงงานเกิดขึ้น หน่วยงานที่ออกมาเคลื่อนไหวคือ  
International Transport Federation (ITF) (สหพันธ์การขนส่งระหว่าง
ประเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ International Labour Organization 
(ILO) องค์กรเหล่านี้ด�าเนินการโดยประเทศต่างๆ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา  
และประเทศโลกตะวันตกทั้งหลาย จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 เกิดปรากฎการณ์ 
Flagging Out หรือการไหลออกของเรือในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศ
ญีปุ่น่ ปรากฎการณ์ Flagging Out ท�าให้เกดิการเจรจาต่อรองกนัในหลายเวที
จนกระท่ังปี ค.ศ. 1990 เกิดปรากฎการณ์ตามมาคือ Bareboat Charter  
Registration ในช่วงนี้เองมีการน�าระบบ Second Registry หรือ Offshore 
หรือ International Registry มาใช้ โดยประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่
ริเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในช่วง ค.ศ. 1986 (French International Registry) 
ตามมาด้วยประเทศนอร์เวย์ในปี ค.ศ. 1987 ประเทศเดนมาร์กในปี ค.ศ. 1988 
ประเทศโปรตุเกสและประเทศเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1989 ประเทศลักเซมเบอร์ก
ในปี ค.ศ. 1990 และประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 1997 

นอกจากนีย้งัมอีกีปรากฎการณ์หนึง่ทีเ่รยีกว่า Tonnage Tax โดยปกติ
การเก็บภาษีประกอบการจากเจ้าของเรือนั้น หากเจ้าของเรือขาดทุนจะไม่ถูก
เรยีกเกบ็ภาษ ีแต่ถ้ามกี�าไรจงึจะถกูเรยีกเกบ็ตามอตัราทีแ่ต่ละประเทศก�าหนด 
บางประเทศมีอัตราสูงถึงร้อยละ 80 ส่วนประเทศไทยมีอัตราภาษีที่ร้อยละ 30 
แต่ปัจจุบันปรับลดลงเหลือร้อยละ 23 หลายประเทศมีแนวความคิดว่าไม่ควร
เรียกเก็บภาษีกับเรือที่จดทะเบียนในระบบ Second Registry ตามอัตราเดิม
เนือ่งจากจะไม่เป็นการจงูใจให้เจ้าของเรอืมาจดทะเบยีนในประเทศของตน ควร
เปลีย่นระบบการเรยีกเกบ็ภาษมีาเป็นระบบตาม Gross Ton โดยไม่ต้องค�านงึ
ถึงผลประกอบการของเจ้าของเรือว่าจะก�าไรหรือขาดทุนจะดีกว่า

เหตุจูงใจที่ท�าให้เจ้าของเรือน�าเรือของตนไปจดทะเบียนในระบบ  
International Registration คือ

1. เพื่อจะได้จ่ายภาษีในอัตราที่ต�่าหรือไม่จ่ายเลย
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2. ต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกลง เพราะใช้ลูกเรือจากต่างประเทศได้

3. เพื่อประโยชน์จากการตกอยู่ภายใต้บังคับเรื่องกฎระเบียบน้อยลง

4. การไม่ปรากฎชือ่ในการประกอบกิจการ เม่ือผูป้ระกอบการลงทนุไป
แล้วมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจะไม่สามารถถูกติดตามและเรียกเก็บภาษีได้

ส่วนข้อกล่าวหาที่ระบบ FOC โดนกล่าวหา มีอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. เป็นทุนนิยมสามานย์ (Rampant Capitalism)

2. การไม่เคารพสิทธิของแรงงาน (Disregard of Labour Rights)

3. เรอืไม่มมีาตรฐานด้านความปลอดภยั (Lack of Safety Standard)

4. การไม่ค�านงึถงึสิง่แวดล้อม (Ignoring Environmental Protection)

ข้อกล่าวหาเรื่อง Safety Standard กับ Environmental Protection 
ปัจจุบันมีอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ รองรับ เช่น International Con-
vention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
for Seafarers (STCW) รวมท้ังมกีารขับเคล่ือนจากนกัสิง่แวดล้อมจากองค์กร
ต่างๆ อีกด้วย ฉะนั้น 2 ข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาในปัจจุบัน 
ส่วนประเด็นเร่ืองแรงงานในปัจจบุนัมาตรฐานของลกูเรอืทีชั่กธงแบบ FOC โดย
ส่วนตวัเหน็ว่าอาจมมีาตรฐานดกีว่าเรอืไทยเสียด้วยซ�า้ ส่วนเรือ่งการเป็นทนุนิยม
สามานย์เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เพราะธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศเป็นธุรกิจ 
ท่ีมกีารแข่งขนักนัรนุแรง หากผูป้ระกอบการรายใดคมุต้นทนุได้ดกีว่าผู้ประกอบ
การรายนั้นจะได้ก�าไรดี กล่าวโดยสรุปข้อกล่าวหาต่อ FOC ในปัจจุบันไม่ค่อย
มนี�า้หนกัมากนกัเว้นแต่ FOC ของบางประเทศทีย่งัไม่มีมาตรฐานอยู ่นอกจากนี ้
ระบบ FOC ของบางประเทศ เช่น ประเทศไลบีเรียและประเทศปานามามีระบบ
การสนบัสนนุเจ้าของเรอืเป็นอย่างด ีและเป็นทีน่่าดงึดูดใจให้ไปจดทะเบยีนเรอื
มาก เพราะเมื่อเกิดปัญหากงสุลของประเทศดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือทันที 
Service ของประเทศปานามามีความเป็นมืออาชีพมาก

เมือ่เกดิเหตุการณ์ Flagging Out ไปยงั Second Registry กลุม่ประเทศ 
Traditional Maritime จึงเริ่มมีแนวคิดที่จะยับยั้งเหตุการณ์ดังกล่าว ในขณะ
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ที่ผู้ประกอบการเรือที่หลั่งไหลออกไปจดทะเบียนในประเทศอื่นก็ให้เหตุผลว่า 
การจดทะเบียนประเทศมกัจะถกูบังคับให้ใช้ลกูเรอืของประเทศทีม่กีารจดทะเบยีน
ท�าให้ต้นทนุสงู ค่าแรงแพง Social Security กม็มีาตรฐานสงู นอกจากน้ี จ�านวน
ประชากรในบางประเทศมีไม่มากหากมีการขยายกองเรือจะเกิดปัญหา 
การขาดแคลนแรงงาน เช่น ในประเทศสิงคโปร์ช่วงปี ค.ศ. 1980–1990 ที่มี 
การควบคุมจ�านวนประชากรให้แต่ละครอบครัวห้ามมีบุตรเกิน 2 คน ยิ่งไป 
กว่านั้นต้องยอมรับว่าการเป็นคนท�างานเรือเป็นอาชีพที่ไม่สบาย ต้องลอยคอ
อยู่กลางทะเล ห่างไกลครอบครัวและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา จึงม ี
คนส่วนน้อยที่อยากท�างานบนเรือ บรรดาผู้ประกอบการเรือจึงต่อรองว่าจะ 
น�าเรือมาจดทะเบียนเรือกับประเทศของตนแต่ขอใช้คนท�างานบนเรือที่มาจาก
ประเทศอื่น บางประเทศยอมรับข้อเรียกร้องดังกล่าว เช่น ประเทศโปรตุเกส
ยอมปรับลดอัตราส่วนคนประจ�าเรือที่ต้องมีสัญชาติตนเหลือเพียงร้อยละ 25 

ประเด็นสุดท้ายคือปัจจัยในการเลือกจดทะเบียนเรือในมุมมองเจ้าของ
เรือไทย 

1. ปัจจยัแรกคือภาษี ไม่เพียงแต่เจ้าของเรอืไทยเท่านัน้นกัธุรกิจจ�านวน
มากปัจจุบันเลือกไปจดทะเบียนเรือที่หมู่เกาะมาร์แชลล์ บริติชเวอร์จิน เพราะ
ไม่อยากเสียภาษี 

2. ปัจจัยเรื่องต้นทุนการประกอบการ (Operating Cost) เช่น ค่าจ้าง
ลูกเรือที่ถูกลง

3. ปัจจัยของการเข้าสูต่ลาดทนุ เช่น เมือ่น�าเรือไปจดทะเบยีนเรือประเทศ
ใดประเทศหนึ่งแล้วประเทศนั้นจะปล่อยเงินกู้ให้หรือไม่ และมีอัตราดอกเบี้ย
เท่าใด 

4. ปัจจยัด้านการเมอืง การเมืองต้องมเีสถียรภาพ เช่น ประเทศอิสราเอล
มรีะบบการจดทะเบยีนทีเ่จ้าของเรอืต้องการแต่อาจไม่เหมาะสมกบัเจ้าของเรือ
ที่ต้องการท�าการค้าในประเทศกลุ่มอาหรับ หรือถ้าเรือชักธงไต้หวันอาจจะ 
ไม่สามารถเดินเรือในน่านน�้าจีนได้อย่างสะดวก
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แท้จริงแล้วในมุมมองของผู้ประกอบการเรือไม่สนใจว่าเรือของตนจะมี
สัญชาตใิด เจ้าของเรือซึง่เป็นผูป้ระกอบวสิาหกิจหวงัผลก�าไร ต้องการเพยีงแค่
ท�าอย่างไรให้มีรายได้มากที่สุดและมีต้นทุนต�่าที่สุด เจ้าของเรือจะไปประกอบ
การทีใ่ดจะพจิารณาทีเ่งือ่นไขนี ้อยากฝากว่ารฐัมหีน้าทีต้่องสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบนั้นๆ ด้วย 

หากจะกล่าวถึง Offshore Registration หรือ Second Registration 
โดยไม่ใช่ในแง่ของ Open Registration นัน้ การจะสร้างระบบนีข้ึน้มาประเดน็
แรกทีจ่ะต้องค�านงึถงึคือต้องยอมไม่เกบ็ภาษ ีการลดอตัราการเกบ็ Corporate 
Income Tax ของบริษัทเรือ หรือก�าหนดให้เหลือร้อยละ 0 น่าจะดีกว่า 
การเรยีกเก็บแบบ Tonnage Tax อกีประเดน็หน่ึงคือการจ้างงานคนประจ�าเรือ 
ปัจจบัุนประเทศไทยก�าหนดให้เรอืท่ีท�าการค้าระหว่างประเทศต้องมลีกูเรอืไทย
ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลน
แรงงานคนประจ�าเรอืเพราะมเีรอืจ�านวนมาก แต่ปัจจบุนันีบ้รษิทัเรอืขาดทนุไป
บ้าง ขายบรษัิทหรอืเรอืไปบ้างท�าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานลดลงถงึขนาด
ที่แรงงานคนประจ�าเรือไทยสามารถไปท�างานบนเรือต่างชาติได้เสียด้วยซ�้าซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าค่าจ้างแรงงานไทยมีราคาไม่แพง ไม่เหมือนปรากฎการณ ์
ท่ีเกิดในยุโรปหรือญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามหากเปิดระบบจดทะเบียนแบบนี้แล้ว 
มีการก�าหนดเงื่อนไขเรื่องการจ้างงานบนเรือว่าไม่ต้องจ้างคนไทยหรือจ้าง 
คนไทยเป็นนายเรือคนเดียวเท่านั้น ย่อมก่อให้เกิดภาวะการว่างงานเพราะ
ประเทศไทยไม่ได้ขาดแรงงานคนบนเรือเหมือนอย่างของยุโรป

มบีางเรือ่งทีท่บัซ้อนกบัเรือ่งภาษ ีเช่นทีเ่คยเกดิขึน้ในฮ่องกงกบัสงิคโปร์
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันที่จะดึงให้ผู้ประกอบการเรือในโลกไปตั้ง
ส�านักงานที่ประเทศของตน ทั้งสองประเทศจึงแข่งขันกันให้สิทธิพิเศษต่างๆ  
ท่ีดแูล้วใกล้เคยีงกันมาก แต่มเีรือ่งหน่ึงทีส่งิคโปร์ชนะฮ่องกง คอื เรือ่งอนสุญัญา
ภาษีซ้อน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยท�าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับสิงคโปร ์
ตกลงกนัว่า Freight Tax ทีป่กตเิกบ็ในอตัราร้อยละ 3 ตามทีป่ระมวลรษัฎากร
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ระบุไว้ว่ากรณีการขนส่งทางทะเลให้เก็บร้อยละ 3 หากมีอนุสัญญาภาษีซ้อน
ระหว่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าจะเก็บเหลือแค่คร่ึงหนึ่งจากเดิม แต่
จริงๆ ไม่ใช่ ทั้งนี้ แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละประเทศที่มีต่อกันต่อกัน บางกรณี
อาจไม่เรียกเก็บเลยก็ได้ บางกรณีก็เรียกเก็บเต็มจ�านวน เช่น อนุสัญญาภาษี
ซ้อนระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษตกลงกันว่าในเรื่องของภาษีค่าระวางให้
เก็บเต็ม ฉะนัน้ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นองักฤษ ถ้าเอาเรอืของตนเองมาขนสินค้า
จากไทยไปกต้็องจ่ายเตม็จ�านวน ไม่มส่ีวนลดหย่อน หรอืในกรณทีีป่ระเทศไทย
ท�าอนสุญัญาภาษซ้ีอนกบัประเทศเยอรมนีตกลงให้ลดลงกึง่หนึง่ แต่ถ้าผูป้ระกอบ
การในประเทศหนึ่งไปใช้บริการผู้ประกอบการอีกประเทศหนึ่งที่เป็นตัวแทน
อิสระ (Independent Agent) ให้เก็บภาษีร้อยละ 0 กรมสรรพากรตีความ 
ค�าว่า Independent Agent ว่า หากมีรายได้จากบริษัทเยอรมันน้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ให้ถือเป็น Independent Agent 

กลบัมากรณสีงิคโปร์ เมือ่สงิคโปร์ตกลงเรือ่งภาษซ้ีอนกบัประเทศใดมกั
ตกลงให้เก็บเป็นศูนย์เกือบทุกกรณี ฉะน้ันหากเจ้าของเรือมีส�านักงานอยู่ที่
ฮ่องกง ผมส่งของจากไทยกต้็องเสียภาษีร้อยละ 1.5 แต่ถ้ามีออฟฟิศอยูท่ี่สงิคโปร์
กลบัไม่ต้องเสยีภาษเีลย แสดงว่าอยูท่ีส่งิคโปร์ได้เปรียบกว่ากไ็ม่มคีวามจ�าเป็น
ต้องไปอยู่ท่ีฮ่องกงอีก เหตุท่ีฮ่องกงปรับตัวช้าในปัจจุบันเนื่องจากฮ่องกงอยู่
ภายใต้การปกครองของจีน จะท�าข้อตกลงกับใครต้องได้รับความยินยอมจาก
จนีนีเ่ป็นเหตุผลทีร่ะยะหลังสงิคโปร์มบีรษิทัเรอืไปตัง้ส�านกังานเป็นจ�านวนมาก

ในเรือ่งการจดทะเบยีนเรือระบบใหม่นีมี้สองมิตทิีจ่ะต้องมอง ได้แก่ การ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามาจดทะเบยีนเรอืในระบบใหม่ และการจงูใจ
ให้ผูป้ระกอบการต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนเรอืในประเทศไทยในลกัษณะทีเ่ป็น 
Foreign Direct Investment

ประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้คิดคือ ปรากฎการณ์ Flagging Out ที่เกิด
ขึ้นในประเทศไทยเกิดเพราะเหตุใด และเหตุใดที่ยังมีเรือจ�านวนหน่ึงยังคงอยู่
ในประเทศไทย เท่าที่เคยทราบมามีบริษัทเรือรายหนึ่งตั้งบริษัท Ship  
Management โดยตัง้บรษิทัเพือ่ให้เป็นเจ้าของเรอืเพยีงแค่ล�าเดยีว (One Ship 
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One Owner หรือ One Ship One Company) เพราะต้องการลดความเสี่ยง
จากการถกูกกัเรอืท้ังหมดของบรษัิทตามกฎหมายว่าด้วยการกกัเรือทีส่ามารถ
กกัเรอืล�าใดล�าหนึง่ของลูกหนีก้ไ็ด้ ปรากฎว่ากรมสรรพากรแจ้งว่าไม่ได้รับการ
ยกเว้น VAT และโดนปรับร่วมร้อยล้านจงึย้ายไปจดทะเบยีนเรอืในประเทศอืน่ 
จะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็นบริษัทเดินเรือที่เดินเรือแบบ Offshore ถ้าเป็นเรือ
ไทยต้องเสีย VAT แต่ถ้าเป็นเรือต่างชาติมาให้บริการ Offshore กลับไม่ต้อง
เสีย VAT จึงท�าให้เจ้าของเรือไทยรู้สึกเสียเปรียบจึงหันไปจดทะเบียนเป็นเรือ
สัญชาติอื่น 

การเก็บ Withholding Tax จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ คือเจ้าของ
เรือคอนเทนเนอร์จะต้องไปเช่าตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัทลิสซิ่งเพราะเป็นไป
ไม่ได้ท่ีเจ้าของเรอืจะมตีูค้อนเทนเนอร์เท่ากบัจ�านวนทีต้่องการใช้ทัง้หมด ปรากฏ
ว่าเจ้าของเรอืต้องจ่าย Withholding Tax ร้อยละ 15 ในขณะทีบ่รษิทัเรือคูแ่ข่ง
ต่างชาติไม่ต้องจ่าย ปกติค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์มีอัตราวันละ 2 เหรียญ หาก
ต้องจ่าย Withholding Tax ตามส่วนที่เช่าอีกวันละร้อยละ 15 หรือวันละ 30 
เซ็นต์ ต่อ 1 ตู้ท�าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการไทยสูงกว่าเรือต่างชาติ 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับพาณิชยนาวี
ทีไ่ม่ทนัสมยั หากกฎหมายของประเทศไทยทนัสมัยอยูใ่นมาตรฐานสากล การ
คิดเบี้ยประกันภัยก็จะง่ายและมีอัตราที่ลดลง ต้นทนุก็ลดลง กฎหมายเกี่ยวกับ
การรบัขนของทางทะเลมี Hamburg Rules และ Hague Rules ทีป่ระเทศไทย
ไม่ยอมเข้าเป็นภาคีทั้งสองฉบับแต่กลับมาร่างพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเลเองซึ่งผสมเอาหลักเกณฑ์ระหว่าง Hague Rules กับ Hamburg 
Rules เข้าด้วยกัน เมื่อบริษัทประกันภัยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยก็ไม่แน่ใจ
ว่าว่ากฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่างไร เบี้ยประกันภัยจึงแพง

ที่น่าสงสัยคือเหตุใดกลุ่มบุคคลที่ประกอบธุรกิจเรือในประเทศไทยจึง 
มีแต่เพียงกลุ่มเล็กๆ ไม่ค่อยมีผู ้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นแม้จะได้รับ 
การสนับสนุนจากรัฐเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีกว่าเหตุใด 
ผูป้ระกอบการไทยจงึไม่น�าเข้า–ส่งออกโดย Control Freight เสยีเอง แต่กลบั
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ซือ้สินค้าแบบ CIF และขายแบบ FOB นอกจากนีอ้าจจะสนบัสนนุให้ Freight 
Forwarder และ NVOC ซึง่เป็นกลุม่ทีท่�าการตลาดและให้บรกิารกบั Shipper 
และ Consignee อยู ่ธรุกจิเหล่านีม้ตีลาดอยูใ่นมอืจงึควรสนับสนุนให้มกีารพัฒนา 
เพ่ือให้มีเรือเป็นของตนเองอย่างเช่นบริษัทโหงวฮก เดิมทีมีธุรกิจหลักคือ 
การเป็นตวัแทนเรือและพัฒนาตัวงมาซ้ือเรอืคอนเทนเนอร์แล้วก็ค่อยๆ โตข้ึนมา 

สุดท้ายควรกลับมาทบทวนมาตรการต่างๆ ที่ได้เคยด�าเนินการไปแล้ว
เกีย่วกบัการพฒันากองเรอืพาณิชย์ของไทยว่ามาตรการทีอ่อกไปมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลเพียงใด โดยส่วนตัวเห็นว่ามาตรการที่มีประสิทธิผลมีความ
ส�าคัญกว่าขอฝากประเด็นทั้งหลายที่กล่าวมาไว้เพราะอยากท�าให้กองเรือของ
ประเทศไทยมีจ�านวนมากขึ้น 

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอบคุณอาจารย์ประพันธ์ที่
ได้จุดประเด็นไว้หลายเรื่อง ขอเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาพักรับประทานอาหารว่าง 
อาจารย์สมพรจะมาบรรยายต่อในช่วงถัดไป

––––––––––––––––––––พัก––––––––––––––––––––

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชติ เอกจรยิกร : ในระหว่างทีร่ออาจารย์สมพร 
ไพสิน ขอแจ้งข่าวเผื่อท่านใดจะสนใจ สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
จะจดัการสมัมนาเร่ือง Rotterdam Rules อนุสญัญาว่าด้วยการขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศอกีคร้ังหน่ึง เนือ่งจากในการสมัมนาทีส่ถาบนัฯ ด�าเนนิการเมือ่
หลายปีทีผ่่านมาอนสัุญญานีย้งัไม่มกีารลงนาม ยังคงมีสถานะเป็นร่างอนุสญัญา 
แม้ปัจบุนัยงัไม่มมีติอะไรในการประชมุ แต่เมือ่สักครูน่ีท้ีอ่าจารย์ประพนัธ์ได้พดู
ถึง Hague Rules, Hamburg Rules และพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเลของไทยว่าไม่เหมาะ ไม่เอื้อในเรื่องต่างๆ ตามความเห็นของท่าน เมื่อมี
อนุสัญญาใหม่เกิดขึ้นคือ Rotterdam Rules นี้ ประเทศไทยจะด�าเนินการ
อย่างไร สถาบนัฯ จะจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ว่าประเทศไทยเราควรมท่ีาที
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อย่างไรกับอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวมีประเทศต่างๆ มาลงนามถึง 
20 กว่าประเทศ มีบางประเทศก็ให้สัตยาบันแล้ว 

อกีเร่ืองหนึง่ทีค่ดิว่าน่าจะมีการจดัสมัมนาหลังจากทีฟั่งอาจารย์ประพนัธ์
แล้วคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพราะปัญหาด้าน
ภาษหีลายประการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันากองเรือไทย นโยบายของกระทรวง
การคลังและกรมสรรพากรควรจะเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางใน
การพัฒนากองเรือไทย เรื่องภาษีเคยมีการสัมมนาเกี่ยวกับเรือยอร์ช หลังการ
สัมมนามีกฎหมายมายกเว้นภาษีให้ ประเด็นนี้คงจะท�าในรูปแบบเดียวกัน  
เม่ือเห็นตรงกันก็จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร
สถาบันฯ จะส่ง e–mail และ fax ไปเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา ส่วนผลสรุปจาก
การสัมมนาต่างๆ นั้น นอกจากจะไปบันทึกอยู่ในวารสารฯ ที่แจกท่านไปแล้ว 
ในบางคร้ังจะมีการสรุปและน�าเสนอไปที่รัฐมนตรีด้วย มีการสัมมนาคร้ังหนึ่ง 
ในอดตีทีเ่คยสรปุไปถงึท่านรฐัมนตรแีละท่านรฐัมนตรกี็เหน็ชอบด้วยจงึสัง่การ
ในทางนโยบาย ทางสถาบันฯ ก็มีบทบาทในฐานะเป็น Public Hearing

อาจารย์ประพนัธ์เสนอว่ามปัีญหาทีต้่องแก้ในระบบปัจจบุนั ไม่เพยีงแต่
เรื่องการจัดตั้งระบบทะเบียนเรือใหม่เป็นระบบสากลเท่านั้น แต่ยังมีเร่ืองสืบ
เนื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ก่อนสัมมนาได้หารือกับอาจารย์ประพันธ์ว่า เรื่อง
การจดทะเบยีนเรอืสากลนีห้มายถงึการให้เจ้าของเรอืไทยมาจดทะเบยีนใช่หรอื
ไม่ กล่าวคือระบบปิดระบบเดิมยงัคงเอาไว้อยูแ่ล้วสร้างระบบใหม่ให้เจ้าของเรอื
ไทยมาจดทะเบยีนใช่หรือไม่ โดยส่วนตวัเหน็ด้วยกบัอาจารย์ประพนัธ์ว่าการมี
ระบบทะเบียนเรือสากล ประเทศไทยต้องพัฒนาระบบเก่าให้ดีเสียก่อนซึ่งอาจ
จะพัฒนาได้ดีจนไม่จ�าเป็นต้องเปิดระบบสากลก็ได้ หรืออาจจะเปิดระบบใหม่
ขึ้นในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงระบบเก่าให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กันก็เป็น
วิธีการที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก 

การที่ประเทศไทยจะเปิดระบบจดทะเบียนเรือสากลให้เจ้าของเรือต่าง
ชาตเิข้ามาจดทะเบยีน ควรก�าหนดมาตรฐานในระดบัหนึง่โดยทีป่ระเทศไทยก็
จะมกีารให้สทิธิประโยชน์กบัเจ้าของเรอืต่างชาตด้ิวย ซึง่ในประเดน็การให้สิทธิ
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ประโยชน์นี้ท่านอาจารย์สมพรจะมาอธิบายในล�าดับต่อไป การด�าเนินการ 
ดังกล่าวอาจจะท�าให้คนไทยได้งานท�า เพราะบางประเทศมีการตั้งเงื่อนไขไว้
ว่าต้องมาตั้ง Ship Manager ในประเทศที่จดทะเบียนสากล คนไทยก็จะได้
ประโยชน์ในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังท�าให้คนไทยได้เรียนรู้ระบบงานจัดการเรือ 
เพราะ Ship Manager มักเป็นบริษัท ไม่ใช่คนคนเดียว คนไทยก็มีโอกาส
เข้าไปท�างานในนัน้และเรยีนรูร้ะบบได้ ท�าให้โอกาสในการเข้าสู่ตลาดธุรกจิเรอื
มีหลายช่องทางมากขึ้นตรงนี้เป็นช่องทางในการเรียนรู้เอามาจากบริษัทต่าง
ประเทศหรือร่วมทุนกับต่างประเทศ 

ล�าดับต่อไปขอเชิญท่านอาจารย์สมพร

อำจำรย์สมพร ไพสิน : ขอบคุณท่านอาจารย์ไผทชิต ขอเรียนกับท่าน
ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาว่าในหวัข้อท่ีจะกล่าวถงึวนันี ้อาจารย์ไผทชติไม่ได้ซกัซ้อมกบั
วิทยากรไว้ก่อน วิทยากรแต่ละท่านต่างแสดงความเห็นของตนอย่างอิสระ  
ในเรือ่งการพฒันากองเรือไทยเบือ้งต้นเหน็ว่าเจ้าของเรอืต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วท�าตลาดได้ดีกว่าเจ้าของเรือไทยในระดับหนึ่ง แม้ในช่วง
เศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา เจ้าของเรือต่างประเทศหลาย
รายก็ยังมีธุรกิจที่รองรับและต้องพึ่งพาการขนส่งของเจ้าของเรือเหล่านั้นอยู่ 
และเท่าทีท่ราบเจ้าของเรอืหลายรายก็แสดงความสนใจจะน�าเรอืเข้ามาจดทะเบียน
เป็นเรือไทย

เนือ่งจากหวัข้อการจดทะเบยีนเรอืสากลเพือ่เพิม่กองเรือไทยยงัไม่ชัดเจน 
ท่านอาจารย์ไผทชิตแจ้งว่าเรื่องการร่างกฎหมายค่อยเก็บไว้ว่ากันในภายหลัง 
แต่ส่วนตัวเห็นว่าต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งจึงจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์
ได้จงึหยบิเอาร่างพระราชบัญญตัจิดทะเบยีนเรอืสากลขึน้มาตัง้เป็นหลกัในการ
พิจารณา และพิจารณาไปถึงมุมมองของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ประเด็นแรก ค�าถามว่ากองเรือไทยจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ค�าตอบง่ายๆ 
มีได้ 3 ทาง ทางแรกคือบริษัทเจ้าของเรือไทยลงทุนซื้อเรือหรือสั่งต่อเรือ 
เพิ่มขึ้นแล้วจดทะเบียนเป็นเรือไทย ทางที่สองบริษัทเจ้าของเรือไทยที่เป็น
เจ้าของเรือต่างชาติน�าเรือกลับเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทย (Flagging In) 
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แนวทางนีเ้จ้าของเรอืมีคณุสมบตัทิีจ่ะเป็นเจ้าของเรอืทีส่ามารถจดทะเบียนเป็น
เรือไทยได้อยู่แล้วแต่ไม่จดทะเบียนไทยด้วยเหตุผลบางประการ ทางที่สามคือ
ผู้ประกอบการขนส่งต่างชาติร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่างชาติร่วมทุนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่โดยมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
เรือไทยมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิแล้วแต่กรณี หรือในอนาคตหากมีร่าง 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเรือสากลที่อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ 

เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเรือสากล มีเงื่อนไข
ส�าคัญการจดทะเบียนเรือไทยตามร่างพระราชบัญญัติอยู่ 5 ข้อดังนี้

1. เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าของเรือ 

2. เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะและอายุของเรือที่จะน�ามาจดทะเบียน 

3. เงือ่นไขเก่ียวกบัการใช้เรอืว่าเรอืจะประกอบการขนส่งประเภทใดได้บ้าง

4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้คนประจ�าเรือ 

5. เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในประเทศ

เงื่อนไขประการแรกเรื่องคุณสมบัติของเจ้าของเรือในมาตรา 7 สรุปได้
ว่ามเีงือ่นไขอยู ่3 ข้อคอื Equity Participation, Management และภมูลิ�าเนา 
เรือ่ง Equity Participation ก�าหนดให้เป็นนติบิคุคลท่ีมบีคุคลธรรมดาสญัชาติ
ไทยหรือมีนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 กล่าวคือมี National 
Equity อย่างน้อยร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว เร่ือง Management 
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยหนึ่งคนเป็น 
คนไทย ส่วนเรื่องภูมิล�าเนาต้องมีส�านักงานของนิติบุคคลในประเทศไทย สาม
ข้อนีส้�าหรบัเจ้าของเรือต่างชาติทีม่ปีระกอบการอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหา เพราะ 
ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมาย

เงื่อนไขเรื่องลักษณะ ขนาดและอายุของเรือในมาตรา 4 ที่ก�าหนดว่า
ลักษณะของเรือต้องเป็นเรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกคนโดยสาร หรือว่าเป็น
แท่นขุดเจาะ ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตันกรอสขึ้นไป อายุไม่เกิน 15 ปี ขนาดเรือ 
5,000 ตันกรอสซึ่งเป็นเรือที่ใช้ท�าการค้าระหว่างประเทศเห็นว่าไม่มากเกินไป
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ที่จะก�าหนดไว้ 5,000 ตันกรอส ส่วนอายุไม่เกิน 15 ปีไม่น่าเป็นปัญหาอะไร

เง่ือนไขเกี่ยวกับการใช้เรือประกอบการขนส่งตามมาตรา 13 วรรค 3 
ก�าหนดว่าเมือ่นายทะเบยีนได้ออกใบทะเบยีนเรือให้แล้ว ผูข้อจดทะเบยีนสามารถ
ใช้เรือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใช้เรืออีก คือไม่ต้องมีใบอนุญาตใช้เรือ เข้าใจว่า
ปัจจุบันกรมเจ้าท่ายังไม่ได้ยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ ดังนั้น ประโยชน์ประการ
หนึง่ทีเ่จ้าของเรอืจะได้คอืไม่ต้องต่อใบอนญุาตใช้เรือทุกปี นอกจากนีม้าตรา 37 
ห้ามไม่ให้เรอืทีจ่ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตันิีท้�าการค้าในน่านน�า้ไทย มาตรา
นี้เป็นข้อจ�ากัดสิทธิ และไม่ให้ได้รับสิทธิพิเศษในการขนส่งของที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 เพื่อที่จะ
ไม่กระทบกับเรือไทยในปัจจุบัน 

เงื่อนไขเรื่องการใช้คนประจ�าเรือ ร่างพระราชบัญญัติฯ ก�าหนดให้นาย
เรือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ฉะนั้นหากมีเรือมาจดทะเบียนเพิ่มขึ้น นายเรือ
ไทยกม็โีอกาสในการท�างานเพิม่มากขึน้ จ�านวนนายเรือก็จะเพิม่ขึน้ตามจ�านวน
เรือ ส่วนเรื่องคนประจ�าเรือไม่ได้บังคับแต่จะต้องได้รับใบรับรองคุณสมบัติที่
ออกโดยกรมเจ้าท่าคือใบรับรอง STCW 7895 

เงือ่นไขเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิในประเทศ ร่างพระราชบญัญตัฯิ ก�าหนด
ให้นติบิคุคลท่ีน�าเรอืมาจดทะเบยีนจะต้องใช้จ่ายเงนิในประเทศไทยไม่น้อยกว่า
ปีละ 50 ล้านบาท ก่อนที่จะน�าเรือมาจดทะเบียนเจ้าของเรือจะต้องประมาณ
การค่าใช้จ่ายว่าจะใช้จ่ายรายการใดบ้างเพื่อให้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ไม่ว่า
จะเป็นค่าจ้างคนประจ�าเรือ ค่าใช้จ่ายส�านักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวเลข 50 ล้าน
บาทเป็นตวัเลขทีย่งัอยูใ่นร่างพระราชบญัญตัทิีอ่าจจะเพิม่หรอืลดในช้ันทีจ่ะท�า
ร่างกฎหมายขึน้มาจริงๆ หรอือาจจะไม่มเีงือ่นไขนีเ้ลยก็ได้หากเทียบประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการมีกองเรือที่จดทะเบียนชักธงไทยเพิ่มขึ้น โดย 
ไม่บังคับการใช้จ่ายเงินในประเทศอย่างเช่นประเทศสิงค์โปร์ 

เรือ่งสทิธปิระโยชน์ของเรอืไทยและเจ้าของเรือไทย ตามพระราชบญัญัติ
เรอืไทยคอืการท�าการค้าในน่านน�า้ไทย ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพาณชิยนาวี 
มาตรา 17 คอืมสีทิธิในการขนส่งสินค้ารฐับาล ตามพระราชบญัญัติการส่งเสริม
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การลงทุนฯ ถ้าได้รับการส่งเสริมก็ได้รับยกเว้นเร่ืองภาษีเงินได้ ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าส�าหรบัเรอืทีม่าจดทะเบียนเป็นเรอืไทย ตามประมวลรษัฎากรได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าขนส่งโดยใช้เรือไทย และเงินได้ที่ได้จากการขายเรือ
ท่ีเอามาซื้อเรือใหม่เป็นเวลา 1 ปี เจ้าของเรือก็ได้รับลดหย่อนภาษีหัก ณ  
ที่จ่ายส�าหรับค่าเช่าเรือต่างชาติที่รับอนุญาตให้เช่า และได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทเจ้าของเรือได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้
นอกจากนี ้ยังมีการสนบัสนนุทางการเงนิจากรฐับาล การให้กูย้มืเงนิจากกองทนุ
พัฒนาพาณิชยนาวี 

เรือไทยท่ีจดทะเบียนแต่ละประเภทถ้าจดทะเบียนตามมาตรา 7 จะได้
รับสิทธิประโยชน์เต็มที่ สิทธิการค้าในน่านน�้าไทยก็ได้ สิทธิประโยชน์อื่นก็ได้ 
ถ้าจดทะเบยีนตามมาตรา 7 ทวิ กจ็ะไม่มสีทิธทิ�าการค้าในน่านน�า้ไทย แต่กไ็ด้
รบัสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ทุกอย่าง ส่วนเรอืไทยท่ีจดทะเบยีนตามร่างพระราชบญัญตั ิ
จดทะเบียนเรือสากลจะไม่มีสิทธิท�าการค้าในน่านน�้าไทย ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ
ในการขนส่งสินค้าให้รัฐบาล แต่ยังมีสิทธิและประโยชน์อื่นๆ อีกหลายอย่าง 
ท่ีจะได้รับ กลุ่มเป้าหมายของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเรือสากล 
ซึง่มุง่ท่ีจะดงึดดูเชญิชวนให้เอาเรอืมาจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย ถ้าเป็นบรษิทัไทย
ที่น�าเอาเรือไปจดทะเบียนชักธงต่างชาติที่ Flagging Out ออกไปนั้น หรือไม่
ได้ Flagging Out แต่จดทะเบียนเรอืชักธงต่างชาตติัง้แต่แรกไม่น่าจะเป็นกลุม่
เป้าหมายของร่างพระราชบัญญัติฯ เพราะหากเจ้าของเรือต้องการจดทะเบียน
เรือเป็นเรือไทยสามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทยได้อยู่แล้ว  
ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า และก็ได้รับเงื่อนไขที่เป็นภาระน้อยกว่าตามร่าง
พระราชบญัญติัฯ คอืไม่มเีงือ่นไขว่าต้องใช้จ่ายเงนิในประเทศปีละ 50 ล้านบาท 
กลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นบริษัทเรือต่างชาติจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่ใช้เรือ 
ที่ชักธงชาติตนเองอยู่ พวกนี้เป็นไปได้ที่เจ้าของเรือจะให้ความสนใจ เพราะว่า
เจ้าของเรอืต้องการลดภาระค่าจ้างคนประจ�าเรอื ค่าจ้างนายเรือคนไทยถกูกว่า
นายเรอืต่างชาต ิและเจ้าของเรอืกส็ามารถเลอืกใช้ลกูเรอืทีค่่าจ้างถกูกว่าคนไทย 
เช่น พม่า บังคลาเทศ ก็ได้ หากเจ้าของเรือไม่อยากจดทะเบียนชักธงสะดวก 
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ไม่ต้องการสิทธิท�าการค้าในน่านน�้าไทย สิทธิขนส่งสินค้ารัฐบาลแต่ยังได้สิทธิ
อื่นๆ รวมทั้งการใช้เงินกองทุนพัฒนาพาณิชยนาวีถ้ามี 

ฉะน้ันการร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเรือสากลต้องค�านึงถึง 
ความสมดุลของผลประโยชน์ที่รัฐ คนประจ�าเรือ เจ้าของเรือไทยอื่นๆ จะได้รับ
และเสียไปว่าจะคุ้มกันหรือไม่ ข้อดีที่จะท�าให้เจ้าของเรือต่างชาติจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมาจดทะเบียนเป็นเรือไทยนั้น โดยส่วนตัวไม่อยู่ในฐานะที่จะมอง
ได้ว่าการจดทะเบียนเรือชักธงไทยจะมีความน่าเช่ือถือกว่าจดทะเบียนชักธง
กัมพูชาหรือไม่ ประเด็นเร่ืองความน่าเช่ือถือนี้ประเทศไทยจะท�าให้ดีขึ้นได้
อย่างไร ยกตัวอย่างที่อาจารย์ประพันธ์กล่าวถึงว่าการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ต่างๆ ของ IMO ย่อมแสดงให้เห็นถึงการดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
ของเรือ มาตรฐานการป้องกันสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี 

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอบคุณท่านอาจารย์สมพร 
ที่น�าเอาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติมาพิจารณาเป็น
ตวัอย่างจะได้เหน็ภาพประกอบ คณุประเสรฐิศริอิยากเพิม่เตมิประเดน็ใดขอเชญิ

คุณประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล : ขอบคุณอาจารย์ประพันธ์ที่ให้ 
รายละเอยีดทีน่่าสนใจ เชือ่ว่าทกุท่านในทีส่มัมนาแห่งนีย้นืยนัความส�าคญัของ 
การพาณิชยนาวีและต้องการผลักดันเรื่องพาณิชยนาวีต่อไป การจดทะเบียน
เรือสากลนี้จะเสนอเป็นมาตรการเสริมมาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการของ
การพัฒนากิจการพาณิชยนาวี 

ขอเพ่ิมเติมเรื่องที่มาของแนวคิดเรื่องการจดทะเบียนเรือสากล เมื่อ 
หลายปีก่อนตอนริเริ่มการจดทะเบียนเรือสากลนี้ได้น�าเอากรอบความคิด 
มาจากประเทศนอร์เวย์ ประเทศเดนมาร์กและประเทศสงิค์โปร์มาใช้ โดยมคีณะ
ท�างานเข้ามาช่วยหลายท่านรวมท้ังท่านอาจารย์ไผทชิตด้วย คณะท�างานได้
ช่วยกนัยกร่างกฎหมายเพ่ือให้การจดทะเบยีนเรือสากลเป็นทางเลอืกอกีทางหนึง่ 
ของระบบการจดทะเบียนเรืออันจะเป็นการเอื้อต่อการขยายตัวของกิจการ 
พาณิชยนาวีของประเทศ สิทธิประโยชน์ของเรือที่น�ามาจดทะเบียนในระบบนี้
ควรจะน้อยกว่าเรือในระบบปกติ แต่อาจมีสิทธิประโยชน์บางอย่างที่แตกต่าง
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ออกไป เงื่อนไขประการเป็นเงื่อนไขที่จ�าเป็นต้องมีเน่ืองจากไม่ต้องการให้เรือ
ที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจดทะเบียนในระบบ ในระบบใหม่ต้องการเรือที่เข้ามา
จดทะเบียนแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในเชิงพาณิชย์ สังเกตได้ว่า
เรือที่จะเข้ามาจดทะเบียนจะต้องเป็น เรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกผู้โดยสาร 
นอกจากนี้ยังมีแท่นขุดเจาะน�้ามัน (Oil Rig) ซึ่งในขณะนั้นทาง ปตท. มีการ
พฒันาทีก้่าวหน้ามากข้ึนโดยมกีารไปลงทุนในต่างประเทศและได้ลงทนุกบั Oil 
Rig เป็นจ�านวนมาก คณะท�างานจงึตดัสนิใจระบรุวมเอาแท่นขนุเจาะน�า้มนัให้
สามารถเข้ามาจดทะเบียนในระบบนี้ได้ด้วย 

เรื่องขนาดของเรือคณะท�างานมีแนวคิดไม่ต้องการให้เรือที่จดทะเบียน
ในระบบใหม่น้ีท�าการค้าในน่านน�า้ไทย และไม่ให้ท�าการค้าชายฝ่ัง (Cabotage) 
เรอืทีจ่ดทะเบยีนในระบบใหม่จะท�าการขนส่งระหว่างประเทศเท่านัน้ คณะท�างาน 
จงึก�าหนดให้เรอืทีจ่ะสามารถน�ามาจดทะเบยีนได้จะต้องเป็นเรอืทีม่ขีนาดใหญ่ 
พอสมควรจึงได้ก�าหนดขนาดของเรือที่ 5,000 ตันกรอสขึ้นไป

เหตุที่มีการบังคับเร่ืองการลงทุนว่าเจ้าของเรือต้องมีการใช้จ่ายเงิน 
ในประเทศ แนวคิดนี้ได้มาจากประเทศสิงค์โปร์ ที่อาจารย์สมพรถามว่า  
50 ล้านบาท เหมาะสมแล้วหรอืไม่ ขอเรยีนว่าเป็นตวัเลขเบ้ืองต้นทีไ่ม่ได้บังคับ
ไว้สูงมาก แต่เชื่อว่าการมีเรือมาจดทะเบียนในประเทศไทยจะสร้างรายได้หรือ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศอกีหลายประการ เช่น เม่ือมกีารตัง้ส�านกังานแห่งใหญ่
ในประเทศกจ็ะมค่ีาใช้จ่ายในการซ่อมเรอื การจ้างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ในประเทศ

เร่ืองใบอนุญาตใช้เรือเป็นค�าถามท่ีถกเถยีงกนัมาเป็นเวลากว่าสบิปีแล้ว
ว่าเมื่อเรือจดทะเบียนเรือแล้วเหตุใดจึงต้องมีใบอนุญาตใช้เรืออีก ระบบใหม่จึง
พยายามทีจ่ะขจดัข้อถกเถยีงเหล่านีด้้วยการยกเลกิไม่ต้องให้เจ้าของเรอืมาขอ
ใบอนุญาตใช้เรืออีก

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ขอบคุณคุณประเสริฐศิริ 
อาจารย์สมพรจะมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ 
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อำจำรย์สมพร ไพสิน : เบื้องต้นเห็นว่าอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี กับ
การน�าเข้า–ส่งออกในต่างประเทศไม่ได้พึง่พงิซึง่กนัและกนั อตุสาหกรรมพาณชิยนาวี 
เป็นอุตสาหกรรมที่แยกออกมาต่างหาก และสร้างรายได้ให้ประเทศต่างหาก  
ครั้งหน่ึงประเทศไทยเคยขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลเซเนกัล  
ขายแบบ G to G โดยเทอม CIF ประเทศไทยต้องจัดเรือส่งออก ประเทศไทย
เรียกประกวดราคามีเรือไทยเข้าร่วมการประกวดราคาและเสนอราคาที่ 40  
ดอลล่าร์ต่อตัน ในขณะที่เรือจีนเสนอเพียง 19 ดอลล่าร์ ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลไทย
ขายข้าว 200,000–500,000 ตันโดยไม่ได้ใช้เรือไทย เรือไทยจะคาดหวัง 
การน�าเข้าส่งออกของประเทศเพียงล�าพังไม่ได้ บริษัทเรือต้องอยู่รอดด้วยการ
ให้บริการทั่วไป

ในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกจิก�าลังเตบิโตอย่างรวดเรว็ก่อนปี ค.ศ. 2008 ธรุกจิ
ขนส่งก็เฟื่องฟูตามไปด้วยขณะนั้นบริษัทจุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) สั่งต่อเรือ
ใหม่อีกล�าหนึ่ง พอเศรษฐกิจเริ่มถดถอยหลายบริษัท เช่น บริษัท พรีเชียส  
ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เริ่มขายเรือ บางบริษัทเริ่มปรับให้มีธุรกิจขนส่งทาง
ทะเลอยูแ่ค่ 1 ใน 4 ของธุรกจิท้ังหมด ในขณะทีเ่จ้าของเรือต่างชาตจิากประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมีธุรกิจท�าอยู่ตลอด

ขอสรุปความเห็นส่วนตัวว่าควรเดินหน้าเร่ืองการจดทะเบียนเรือสากล 
อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการเปิดช่องให้เงินทุนต่างประเทศ จากเจ้าของเรือต่าง
ประเทศ จากประเทศพัฒนาแล้ว เข้ามาร่วมลงทุนกบับริษัทไทย คนไทยถอืหุน้
ร้อยละ 10 ก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อเงินทุนเข้ามาแล้วสามารถสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับประเทศกับคนไทยได้

อำจำรย์ประพนัธ์ โลหะวิริยศริิ : หากประเทศไทยต้องการเป็นประเทศ
ผู้รับการลงทุน การที่ประเทศไทยเชื้อเชิญต่างชาติมาลงทุนนั้น อาจจะต้อง
ท�าการส�ารวจกับบริษัทเจ้าของเรือท่ัวโลกว่าหากประเทศไทยมีระบบ 
การจดทะเบยีนเรอืสากลโดยมเีนือ้หาตามร่างพระราชบัญญตัฯิ เป็นตวัอย่างจะ
ดงึดดูให้เจ้าของเรอืต่างชาตเิข้ามาจดทะเบียนในระบบใหม่ทีป่ระเทศไทยก�าลงั
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จะจัดตั้งขึ้นหรือไม่ หากไม่ท�า Market Survey ผลอาจจะไม่ออกมาอย่างที่
ตั้งใจไว้ก็ได้

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กองทุนพาณิชยนาวี เมื่อมีการเปิดระบบ
การจดทะเบียนเรือสากลและก�าหนดเงื่อนไขให้ต่างชิตเข้ามาถือหุ้นได้สูงถึง 
ร้อยละ 90 ไม่ม่ันใจว่ากระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 
หน่วยงานที่ก่อตั้งกองทุนพาณิชยนาวีขึ้นมาจะยินยอมให้เจ้าของเรือดังกล่าว
ท่ีมทีนุต่างด้าวถงึร้อยละ 90 เข้าถงึกองทนุพาณชิยนาวไีด้ เพราะการให้ประโยชน์
เจ้าของเรือจากกองทุนดังกล่าวเป็นเปรียบเสมือนการน�าเงินของประเทศไทย
ไปสนับสนุนไปให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศ นอกจากน้ีอัตราดอกเบี้ย 
ในการกู้เงินเป็นสกุลเงินบาทสามารถแข่งขันกับอัตราดอกเบี้เงินกู้แหล่งอื่นได้
หรือไม่ อัตราดอกเบื้ยเงินกู้เงินบาทอยู่ที่ร้อยละ 5–6 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้แหล่งอื่นอยู่ที่ร้อยละ 1–2 

คุณวีระ ภูริปัญญำวงศ์ (ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรขนส่งทำงน�้ำและ
พำณชิยนำว ีกรมเจ้ำท่ำ) : เหน็ว่าระบบการจดทะเบียนเรือสากลของประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมีที่มาไม่เหมือนกับประเทศไทย ระบบดังกล่าวไม่น่าจะน�ามาแก้
ปัญหาในประเทศไทยได้ การน�าระบบของต่างประเทศมาใช้ไม่ควรน�ามาใช้
เพียงเพราะว่าต่างประเทศท�าแล้วประสบความส�าเร็จเท่าน้ัน ท้ังน้ี ควรพิจารณา
ถึงปัญหาของประเทศไทยเองมากกว่า ส�าหรับประเทศไทยมีหลายอย่างที่
สามารถพัฒนาได้ เช่น การขนส่งบางประเภทในประเทศเพือ่นบ้านมีการสงวน
ให้กับกองเรือในประเทศและมีการพัฒนาเจริญเติบโตประเทศไทยคือ Supply 
Vessel และการขนส่งจากแท่นขุดเจาะมาที่โรงกลั่น ตามพระราชบัญญัต ิ
เรือไทย ค�าว่าการค้าในน่านน�้าไทยไม่มีขอบเขตรวมไปถึงการขนส่งดังกล่าว 
กรมเจ้าท่าพยายามยื่นเรื่องให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า 
การขนส่งระหว่างชายฝั่งกับแท่นขุดเจาะน�้ามันควรเป็นการค้าในน่านน�้าไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แต่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า 
ไม่เป็นการค้าในน่านน�้าไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2552 ได้ยื่นเร่ืองไปอีกคร้ังหน่ึง 
แต่ก็ได้รับความเห็นเช่นเดิม ปัญหาคือพระราชบัญญัติเรือไทย นิยามการค้า 
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ในน่านน�้าไทยไม่ครอบคลุมไปถึงการค้าในบริเวณเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ  
กรมเจ้าท่าก�าลังปรับปรุงพระราชบัญญัติเรือไทยอยู่แต่ยังอยู่ในสภา 

ปัจจุบัน Supply Vessel กับการขนส่งน�้ามันจากแท่นขุดเจาะมาที ่
โรงกลั่นเรือที่ท�าการขนส่งเป็นเรือต่างชาติเกือบทั้งหมด เรือ Supply Vessel 
เรอืไทยค่อยๆ เข้าไปมส่ีวนแบ่งแต่ยงัเป็นจ�านวนน้อยมาก เครือ่งมอือกีอย่างหนึง่ 
ที่สามารถเพิ่มกองเรือไทยได้คือ เครื่องมือตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพาณิชยนาวีฯ มาตรา 17 (3) เกี่ยวกับสงวนสินค้าเอกชนให้เรือไทย โดย
กฎหมายให้อ�านาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก�าหนดของตามชนิดและ
ประเภทที่ก�าหนดที่ผู้ส่งของจะส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือสั่งหรือน�าเข้ามา
จากต่างประเทศโดยทางเรือ ในเส้นทางทีม่เีรือไทยเดนิอยู่และสามารถให้บรกิาร
รบัขนได้ในระยะเวลาใดๆ ทีก่�าหนด ต้องบรรทกุโดยเรอืไทยในปรมิาณไม่น้อย
กว่าอัตราส่วนที่ก�าหนด เครื่องมือดังกล่าวนี้รัฐมนตรียังไม่เคยมีการออกกฎ
กระทรวง ทางกรมเจ้าท่าเองเห็นว่าน่าจะใช้ช่องทางดังกล่าวได้เพราะว่าเป็น 
การสงวนสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาหรือว่าจากในประเทศออกไป เม่ือไม่
สามารถใช้พระราชบัญญติัเรือไทยท่ีกฤษฎกีาเคยตีความว่าการขนส่งน�า้มนัใน
กรณดีงักล่าวไม่ใช่การค้าในน่านน�้าไทยแต่เป็นการขนส่งบรเิวณเขตเศรษฐกจิ
จ�าเพาะจึงกลับมาพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวีว่ามาตรา 
17(3) จะน�ามาใช้กับ Supply Vessel หรือการขนส่งน�้ามันในเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะได้ ท�าให้ได้เครื่องมือใหม่ในการเพิ่มกองเรือโดยไม่ต้องออกกฎหมาย
ใหม่ หากเกิดตลาด Supply Vessel กับขนส่งน�้ามันในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
จะเพิ่มกองเรือของประเทศไทยได้มากเพราะว่าในจ�านวนนี้ก็นับเป็นร้อยๆ ล�า 
และเป็นภาคส่วนที่มีรายได้สูงพอสมควร

คณุประเสรฐิศิร ิสขุะวธันกลุ : ขอฝากตัวอย่างทีน่่าสนใจในสองประเทศ 
ประเทศแรกคอืเกาหลใีต้ซึง่เคยเป็นประเทศก�าลงัพฒันามาก่อน หลงัสงครามโลก
คร้ังที่ 2 เกาหลีใต้ตัดสินใจว่าจะพัฒนาประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิสัยทัศน์ของผู้น�าเกาหลีใต้โดยมีแนวคิดว่าการ
เปลี่ยนแปลงประเทศจากเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ต้องอาศัย
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พ้ืนฐานทีม่ัน่คงในเร่ืองพาณิชยนาว ีหากระบบการขนส่งทางน�า้ไม่ดจีะไม่สามารถ
น�าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และสามารถส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องพัฒนาพาณิชยนาวีควบคู่กันไป ในการก�าหนด
นโยบายเกาหลีใต้ได้ออกกฎหมาย โดยกฎหมายเกาหลีใต้ฉบับแรกๆ เป็น
กฎหมายท่ีให้สทิธปิระโยชน์เจ้าของเรอืเตม็ที ่มีองค์กรซึง่เป็นองค์กรทีท่�าหน้าที่
คล้ายส�านักส่งเสริมการขนส่งทางน�้า และการพาณิชยนาวีในประเทศไทยที่
เรียกว่า KMPA (Korea Maritime and Port Administration) ท�าหน้าที่
โดยตรงและมีอ�านาจให้สทิธแิละผลประโยชน์ทัง้ทางพาณชิยนาวแีละทางส่งเสรมิ 
การลงทนุ ผู้น�าเกาหลใีต้ได้เรยีกนกัอตุสาหกรรมชัน้น�าของประเทศและแจ้งว่า
จะพัฒนากิจการพาณิชยนาวี ภาคอุตสาหกรรมจะสนับสนุนหรือไม่ โดยสิ่งที่
ต้องพัฒนาเป็นอย่างแรกคืออู่ต่อเรือ ปรากฏว่าบริษัทฮุนไดรับที่จะสนับสนุน 
ปัจจบุนับรษัิทฮนุไดเป็นอูต่่อเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก น�าอนัดบั 2 คอืประเทศญีปุ่่น 
และอันดับ 3 ประเทศจีน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาหลายด้านมาจากเร่ืองวิสัย
ทัศน์ น�าไปสู่ความคิด และมีการด�าเนินการจริง

อกีตวัอย่างหนึง่คอืประเทศมาเลเซยี บรษิทัโปรตอนไม่ได้เตบิโตข้ึนอย่าง
รวดเร็วด้วยตัวของบริษัทเองแต่นายมหาเธร์ (อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย) 
ตดัสินใจว่าอตุสาหกรรมยานยนต์จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาต ินายมหาเธร์ 
จึงสนับสนุนจึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ของชาติ คาดหวังว่าจะเห็น 
สิ่งเหล่านี้ในประเทศไทย ซ่ึงจะต้องมาจากการช้ีน�าของสองส่วนคือภาครัฐ 
และภาคเอกชนร่วมมือกัน แล้วก็ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องน�าไปสู่การ  
Implement คาดหวังว่าการสัมมนาวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน
กระบวนการเชิงความคิดได้

คุณณัชรินทร์ สกุลส�ำเภำพล (สมำคมวิชำชีพชำวเรือ) : การจด
ทะเบียนเรือมีปัญหาตั้งแต่เริมกระบวนการ เช่น การตรวจเรือประจ�าปี และ
คุณภาพของเรือที่จดทะเบียนในเร่ืองความปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมีระบบ 
การจัดชั้นเรือโดยสมาคมจัดชั้นเรือที่ท�าให้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
เรือมีความแตกต่างกันไม่มาก 
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ส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจด 
ทะเบียนเรือเป็นเรือไทยนั้น อาจต้องมองย้อนกลับไปดูว่ามาตรการต่างๆ  
ในการจดทะเบียนเป็นเรือไทยในปัจจุบันหากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
การจดทะเบยีนแล้วจะยงัมปัีญหาเช่นเดมิอยูห่รอืไม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหา
เดิมได้เกรงว่าปัญหาเดิมจะเกิดขึ้นซ�้ากับการจดทะเบียนเรือสากล 

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชติ เอกจรยิกร : หากเกรงว่าจะเกิดปัญหาแบบ
เดิมควรจะแยกองค์กรที่มีหน้าที่รับจดทะเบียนเรือสากลออกต่างหากหรือไม่ 
ให้กรมเจ้าท่าดูแลเฉพาะระบบการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทย  
และแยกอีกหน่วยงานหนึ่งไปดูแลเรื่องการจดทะเบียนเรือสากลจะได้ไม่เจอ
ปัญหาแบบเดิม

คุณวิชัย จงธนพิพัฒน์ : ประเด็นอยากทราบว่าการจดทะเบียนเรือ
สากลนั้นจะให้ NVOCC อยู่ในขอบเขตของการจดทะเบียนด้วยหรือไม่  
หาก NVOCC ชาร์เตอร์เรือมาและมาจดเป็นเรือไทยได้สามารถท�าได้หรือไม่ 

อีกค�าถามหนึ่งคือเบี้ยประกันที่เป็นประเด็นปัญหา รัฐบาลจะช่วย 
ภาคเอกชนอย่างไรเพื่อให้เบี้ยประกันภัยของเรือมีอัตราที่ต�่าลง

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับ Freight Forwarder  
การส่งออกที่อยู่ในช่วงที่มีปริมาณสินค้ามากแม้จะเป็นปัญหาในอดีตแต่ก็อาจ
จะกลบัเป็นปัญหาอกีได้ คอืเรอืแม่จะเดนิทางจากประเทศจนีไปยโุรป หรอืจาก
ประเทศจีนไปต่อเรือที่ฮ่องกงไปสหรัฐอเมริกา ผู้ส่งออกจะพบปัญหาการไม่มี
ที่ว่างเหลือในเรือให้ขนส่ง เพราะเรือจีนให้ความส�าคัญกับสินค้าจีนมากกว่า 
หากมีเรือไทยที่จะช่วยส่งสินค้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ส่งออกมาก 

คณุภเูมศ สขุม่วง (ส�ำนกัมำตรฐำนเรอื กรมเจ้ำท่ำ) : การจดทะเบยีน
เรอืสากลเมือ่พจิารณาถงึสถานะของประเทศไทยอยากให้มองให้รอบด้านเพราะ
การจดทะเบียนเรือเป็นหน้าที่ตามอนุสัญญา Law of the Sea จากร่าง 
พระราชบัญญัติฯ ที่น�ามายกตัวอย่าง เข้าใจว่าวัตถุประสงค์หลักคือการ 
ดึงเจ้าของเรือต่างชาติเข้าจดทะเบียนเรือเป็นเรือไทยแต่อาจมีปัญหาเร่ือง  
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Genuine Link ที่เหลือน้อยหรือแทบไม่มีเลย หากมุ่งให้ประเทศไทยเพิ่มกอง
เรือให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ขาด Genuine Link ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะได้
ประโยชน์ประการใดหรือไม่

ในระบบเก่าจากท่ีเจ้าของเรอืได้สทิธพิเิศษ ไม่ว่าจะ BOI การท�าการค้า
ในน่านน�้าไทย ประโยชน์ดังกล่าวตกอยู่กับคนไทยซึ่งมีความเป็นเจ้าของเรือ
จรงิๆ เพราะกฎหมายก�าหนดเง่ือนไขของบคุคลทีจ่ะจดทะเบยีนเรอืไทยว่าต้อง
เป็นคนไทยหรือมีสัดส่วนทุนที่เป็นของคนไทยจ�านวนหน่ึง ส่วนระบบใหม่แม้
จะตัดสทิธิในการท�าการค้าในน่านน�า้ไทยตดัออกไป แต่ยงัเหลอืสทิธปิระโยชน์
อื่นไม่ว่าจะเป็น BOI เงินช่วยเหลือกองทุนพาณิชยนาวีต่างๆ ไม่แน่ใจว่าจะ
เป็นการให้ประโยชน์คนต่างชาติมากกว่าคนไทยหรือไม่

ส่วนต้นทุนทางอ้อม เช่น ประเทศปานามารับจดทะเบียนเรือสากลเพื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเรือ และให้กงสุลปานามาคอยช่วย
เหลอืเจ้าของเรอืในเรือ่งต่างๆ ซึง่มคีวามเป็นมอือาชพีทางด้านพาณชิยนาวีสงู 
ประเทศไทยจะรองรับบริการเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

ระบบการจดทะเบยีนเรอืแบบใหม่ทีก่�าลงัจะเปิดนีป้ระเทศไทยจะได้กอง
เรือเพิ่ม จะมีบทบาทในการก�ากับควบคุมดูแล หากพิจารณาแล้วกับค่าใช้จ่าย
ของรัฐที่ต้องใช้ในการก�ากับดูแลจะคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
เรือที่จะจัดเก็บได้หรือไม่อยากให้ค�านึงถึงประเด็นนี้ด้วย 

คณุวชิยั จงธนพิพัฒน์ : มคีวามเห็นว่าการน�ากฎหมายเก่ามาพจิารณา
แก้ไขให้ทันสมัยน่าจะเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายกว่า เช่น การให้เจ้าของเรือที่ 
จดทะเบียนเรือไทยก็ได้สิทธิเช่นเดียวกับสิทธิท่ีจะให้แก่เจ้าของเรือที่น�าเรือมา
จดทะเบียนสากลจะลดขั้นตอนลดงานได้ 

อยากให้ผลักดันเร่ืองลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในกฎหมายน้ี และเอกสาร
ทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนดควรมเีป็นภาษาองักฤษควบคูไ่ปด้วย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะมีการประชาสมัพันธ์ว่าการจดทะเบยีนเรอืในระบบ
ใหม่น้ีเจ้าของเรือจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง ควรประชาสัมพันธ์ใน



การสัมมนาทางวิชาการ  243

ลักษณะที่เป็นคู่มือเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนเป็น
เรือไทย 

คุณวัชระ เจียมนุกูล (ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรขนส่งทำงน�้ำและ
พำณิชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ) : การเปิดระบบให้มีการจดทะเบียนเรือสากลอาจ
เป็นช่องทางหนึ่งในการเพื่อเพ่ิมกองเรือ แต่นอกจากเร่ืองการจดทะเบียนเรือ
แล้วยงัมปัีจจยัอกีหลายประการทีจ่ะต้องเอือ้ประโยชน์ให้เกดิกองเรอืไทยขึน้ได้ 
ยังมีบริบทอื่น เช่น บรรยากาศในการลงทุน บรรยากาศในการส่งเสริมธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องจะท�าให้เกิดกองเรือไทยที่ใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะน�ามา
พิจารณาด้วย

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : ปัญหาที่ว่าประเทศไทยควร
มีกองเรือขนาดใหญ่หรือไม่เป็นปัญหาที่สามารถถกเถียงได้มาก ส�าหรับการ
สัมมนาวันนี้ต้องเรียนว่าการจดทะเบียนเรือสากลเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถ
เพิม่กองเรอืได้ เช่นเดยีวกบัการสมัมนาในคราวทีแ่ล้วเร่ืองการน�าเรือทีช่าร์เตอร์
มาจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย ปัญหาเรือ่งเจ้าหน้าท่ีในการจดทะเบยีน เรือ่งเอกสาร 
เร่ืองภาษี เรื่องจ�านวนคน เรื่องความพร้อม เป็นอีกประเด็นหน่ึง ซ่ึงมีหลาย
ประเด็นที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

อำจำรย์ประพนัธ์ โลหะวริยิศริ ิ: อยากให้หน่วยงานของรฐัร่วมมอืกนั
โดยการจดัสมัมนาหรือเวทพีูดคยุเรือ่งความเขา้ใจในกฎระเบียบในฐานะที่เป็น
ผู้ใช้ระเบียบต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อน�าไปสู่การเข้าใจปัญหาที่
เกิดขึ้นให้ตรงกัน เพราะผู้ที่อยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆ จะเป็นผู้ที่สามารถ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่างๆ ได้

คุณวิชัย จงธนพิพัฒน์ : สิ่งที่กรมเจ้าท่าจะต้องพัฒนาอย่างแรกคือ
บคุลากร หากเจ้าหน้าทีข่องกรมสามารถพฒันาการเขยีนโครงการได้ด ีกรมเจ้า
ท่าอาจจะได้งบประมาณมากขึ้น และสามารถน�ามาด�าเนินการตามโครงการ 
ที่เสนอไปได้มากขึ้นด้วย 

การค้าของ AEC ทัว่โลกมมีลูค่าประมาณร้อยละ 20 ของการค้าท้ังโลก 
แต่ปรากฎว่ากองเรือของประเทศในกลุม่ AEC มีเพยีงไม่เกินร้อยละ 3 ของกอง
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เรือทั่วโลก หากมีการคว�่าบาตร หรือมีปัญหาทางด้านธุรกิจ จะเกิดปัญหาขึ้น
กับ AEC และประเทศไทยแน่นอน และข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
ต้องการกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มกองเรือของประเทศไทย

นอกจากนี้หากพิจารณารายได้ของประเทศปานามา นับได้ว่าประเทศ
ปานามามีแหล่งรายได้หลักจากธุรกิจเรือ หากประเทศน้ีไม่มีธุรกิจเรือหรือไม่
ได้เปิดให้มีการจดทะเบียนเรือจะไม่สามารถอยู่ได้ แสดงว่ารายได้จากการจด
ทะเบยีน การขนส่ง และธรุกจิต่อเนือ่งทางเรือมีจ�านวนมหาศาล เมือ่ประเทศไทย
มยีทุธศาสตร์ทางในการเป็นฮบัทางด้านโลจิสติกส์จะต้องด�าเนนิการบางประการ
เพื่อให้ประสบความส�าเสร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

ศำตรำจำรย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร : วันนี้ไม่สามารถสรุปความ
เหน็ของผูเ้ข้าร่วมสัมมนาได้ว่าประเทศไทยควรมรีะบบการจดทะเบยีนเรอืสากล
หรือไม่ เพราะมีท้ังผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีบางท่านเสนอว่าควรมีราย
ละเอียดบางประการ ในขณะที่บางท่านไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากนักควร
แก้ปัญหาที่จุดอื่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ส่วนมากมาจากกรม 
เจ้าท่าจงึอาจจะไม่ได้พดูคยุกนัครบทกุภาคส่วน แต่อย่างน้อยในทีส่มัมนาวนันี้
ได้ให้ข้อมูลกับกรมเจ้าท่าว่ามีประเด็นมีปัญหาอย่างไร

ขณะน้ีเลยเวลาการสมัมนามาพอสมควรแล้วขอขอบคณุผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
ทุกท่านทีไ่ด้สละเวลามาช่วยแสดงความคดิเหน็ ในการสมัมนาครัง้ต่อไป สถาบนัฯ 
จะจดัการสมัมนาระดมความคดิเหน็ในเรือ่งการเข้าเป็นภาค ีRotterdam Rules 
ขออนุญาตติดต่อประสานงานกับทุกๆ ท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณและสวัสดี
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