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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมาย
อาญา และอ านาจหน้าท่ีขององค์กรท่ีมีความเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมายท่ีมีจุดประสงคด์า้นการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ของประเทศไทย 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ในปัจจุบนัทรัพยากรปะการังนั้นก าลงัไดรั้บผลกระทบกระเทือน
อยา่งมากจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ทั้งกิจกรรมการท่องเท่ียว การลกัลอบท าประมงปะการัง
เพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ แม้กฎหมายท่ีใช้บังคับเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีมีอยู่หลายฉบบันั้นจะมีผลบงัคบัใช้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
แนวนโยบายในการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังดงักล่าวก็ยงัไม่
ประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายเท่าใดนกั พบเห็นไดจ้ากการลกัลอบกระท า
ความผดิตามกฎหมายต่างๆท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง  

ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวนโยบายของกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังตลอดจนบทลงโทษทางอาญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั นั้นมีแนวนโยบายท่ีเคร่งครัดต่อ
การอนุรักษแ์ละก าหนดขอ้หา้มมิใหก้ระท าท่ีมีมากจนเกินไป อนัท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถเขา้ไป
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประเภทได ้นอกจากนั้นแมก้ฎหมายฉบบัต่างๆ 
จะไดก้ าหนดลกัษณะของการกระท าความผดิท่ีมีโทษทางอาญาเอาไวอ้ยา่งชดัเจน แต่โทษทางอาญา
ท่ีก าหนดไวน้ั้นก็มิไดมี้ความรุนแรงและเหมาะสมเพียงพอท่ีจะข่มขู่ยบัย ั้งผูก้ระท าความผิด หรือท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิเกิดความเกรงกลวัและไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผดิ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่าแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในลกัษณะดงักล่าวคงไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป จึงได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
เสียใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังไดม้ากยิ่งข้ึน 
ทวา่ภายใตก้ารควบคุมโดยกฎหมายท่ีมีกระบวนการขั้นตอน หลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีเป็นไปตามหลกั
วิชาการ และก าหนดโทษทางอาญาท่ีเหมาะสมต่อผู ้ท่ี ฝ่าฝืน เพื่อให้ผู ้กระท าความผิดเกิด            
ความเกรงกลวัไม่กล้าท่ีจะกระท าความผิด หรือไม่กระท าความผิดซ ้ าอีก ตามวตัถุประสงค์ของ
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องปราม (Deterrence) รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน    
การก าหนดทิศทางของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืและทนัต่อยคุสมยั  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 

 

 

Thesis Title   Protection of coral reefs: The study of criminal measures.  
To protect and control the use of coral 

Author   Mr. NITIPAT  STAPANASUT 
Thesis Advisor  Associate Professor Dr. Surasak Likasitwatanakul 
Department   Department of Law 
Academic Year  2010 
 
 

ABSTRACT 
 
 This research aims to study and analyze criminal measures and competence of 
organizations related to control and protection of coral resources utilization in Thailand as well as 
recommend amendment of law involving to this topic. 
 The result shows that corral resources utilization of human, either in tourism or illegal 
commercial fishery is the great impact of current coral resources situation. Although there are 
several effective laws aimed to protect and control coral resources utilization, such policy 
guidelines are unsuccessful and discord with the spirit of law. The evidence of this fact is 
exhibited by several current illegal actions that against the laws regarding protection and control 
of coral resources utilization.  
 Nevertheless, all existing laws and criminal penalty regarding coral resources control 
and protection are too strict and prohibited therefore private sectors are incapable to utilize coral 
resources in some activities. Although, most laws determine the types of criminal penalty 
obviously however such criminal penalty is not proper and violent enough to threaten and restrain 
offenders or even unable to make them fear to violate such laws again. 
 With this problem, the researcher considers such policy on conservation of natural 
resources as insufficient and inappropriate to apply anymore as well as proposes Thai government 
to amend this policy by providing private sector an opportunity to utilize coral resources 
increasingly. However, this utilization shall be under the rule of law consisted of proper 
procedure, criteria and method according to theory. Moreover, there shall be violent and suitable 
criminal penalty determination in order to alarm offender not to commit or repeat such offend 
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according to the objective of Deterrence Theory as well as promoting private sector to participate 
in orienting the direction of sustainable and modern conservation of natural resources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
1 

 

 
บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ทรัพยากรแนวปะการังเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติประเภทหน่ึงของประเทศไทยท่ีมี
ความสวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ และมีประโยชน์เป็นอยา่งมากทั้งต่อส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
อาทิเช่น เป็นทรัพยากรท่ีสร้างระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนมีบทบาทต่อระบบห่วงโซ่อาหารท่ีมี
ความส าคัญต่อส่ิงมีชีวิตประเภทอ่ืนๆ ในทะเล นอกจากน้ียงัมีคุณค่าต่อการประกอบกิจกรรม     
ดา้นต่างๆ ของมนุษย ์ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการประมง หรือกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว
ประเภทต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีมีผลท าให้ทรัพยากรปะการังเกิดความเส่ือมโทรมลงไปจาก
ท่ีเคยเป็นอยู่ตามธรรมชาติ จนกระทัง่ไดส่้งผลให้สภาพแวดลอ้มทางทะเลเกิดความเปล่ียนแปลง  
รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตประเภทต่างๆ ในทะเล และกระทบต่อ
มนุษยเ์องอยา่งท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงได ้ 

จากความส าคญัดงักล่าวส่งผลใหน้านาชาติรวมทั้งประเทศไทยตระหนกัถึงความจ าเป็น
และความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน โดย
มุ่งเน้นก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ รวมถึงทรัพยากรปะการังดว้ย  

ในปัจจุบนัรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของภาคเอกชนนั้นมีลกัษณะ
ท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็นอยา่งมาก เช่น ความตอ้งการน าปะการังท่ีมีอยูใ่นทอ้งทะเลมาท าการเพาะเล้ียง 
ทั้งในลกัษณะของการเพาะเล้ียงอยา่งงานอดิเรก หรือการเพาะเล้ียงอยา่งจริงจงัเพื่อธุรกิจการคา้ ซ่ึง
ส่วนมากเป็นการเพาะเล้ียงใน “ระบบกักขัง (Captive System)” อันหมายถึงการสร้างระบบ
นิเวศวิทยาจ าลองภายในตูก้ระจก, ตูอ้ะคลีลิก, บ่อปูนหรือภาชนะอ่ืนใด ท่ีมิใช่การเพาะเล้ียงใน
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือมิไดก้ระท าในทอ้งทะเลนัน่เอง   

การกระท าดงักล่าวน้ีส าหรับในประเทศไทย ถือวา่ผูน้ั้นไดก้ระท าการอนัเป็นความผิด
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตรา ข้ึนเพื่อการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในท่ีน้ีคือทรัพยากรปะการัง อันเป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญา เช่น
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  เน่ืองจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดก้ าหนด
นิยามของค าวา่ “สัตวป่์า” ไวว้า่หมายถึง “สัตวทุ์กชนิดไม่วา่สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวปี์ก แมลงหรือแมง 
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ซ่ึงโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน ้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของ
สัตวป่์าเหล่านั้นทุกชนิดดว้ย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตวพ์าหนะท่ีไดจ้ดทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณ
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตวพ์าหนะแล้ว และสัตวพ์าหนะท่ีได้มาจากการสืบพนัธ์ุของสัตวพ์าหนะ
ดงักล่าว” โดยมีการบญัญติัขอ้ก าหนดทางกฎหมายเอาไวเ้ป็นขอ้ห้ามวา่ “ห้ามมิให้ผูใ้ดล่า เพาะพนัธ์ุ 
ครอบครอง และคา้ขายจ าหน่าย หรือน าเขา้ ส่งออก หรือส่งผา่น สัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง 
โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี  (ในกรณีน้ีหมายถึงอธิบดีกรมประมงเฉพาะท่ีเก่ียวกับสัตว์น ้ า)” 
นอกจากน้ียงัได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนเอาไวอ้ย่างชัดเจนซ่ึงได้แก่ โทษจ าคุก             
และ/หรือ โทษปรับ  

แมว้่าในภายหลังได้มีการประกาศใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการก าหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขของการขอใบอนุญาต รวมถึงการออกใบอนุญาตเพื่อการเพาะเล้ียง เพื่อการคา้ 
เพื่อการครอบครอง และการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครองและซากของสัตวป่์าคุม้ครอง         
บางชนิด กล่าวคือ “กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออก
ใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ี
เพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครองและซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ .ศ. 2551” เพื่อเปิดช่องให้
ภาคเอกชนสามารถกระท าการเพาะพนัธ์ุ คา้ขาย เคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ ตลอดจนสามารถครอบครอง
สัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครองบางชนิดบางสายพนัธ์ุได ้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเอาไวใ้น
กฎกระทรวง ดงักล่าว 

ทั้ งน้ีจากการศึกษาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. 2535 และ
กฎกระทรวงท่ีตราข้ึนโดยอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
พบว่า การอนุญาตนั้นจะอนุญาตให้เฉพาะกับสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดบาง     
สายพนัธ์ุ โดยจะประกาศชนิดและสายพนัธ์ุให้ทราบในกฎกระทรวง เช่น สัตวจ์  าพวกนกกรงหวัจุก  
เป็นต้น แต่ในปัจจุบนัก็ยงัมิได้มีการประกาศให้ปะการังชนิดต่างๆ เป็นสัตว์จ  าพวกท่ีสามารถ       
ท าการเพาะเล้ียง คา้ขาย หรือครอบครองโดยภาคเอกชนไดแ้ต่อยา่งใด ดงันั้นการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในกิจกรรมดงักล่าว จึงเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายส าหรับภาคเอกชน  

แต่ในความเป็นจริงแลว้ เราสามารถพบเห็นสภาพของการลกัลอบน าเขา้-ส่งออก คา้ 
เคล่ือนยา้ยเพื่อการคา้ และการลกัลอบเพาะเล้ียงกนัไดอ้ยา่งเป็นประจ า เช่นในร้านจ าหน่ายปะการัง
ในตลาดนดัซันเดย ์ตลาดนดัสวนจตุจกัร หรือแมก้ระทัง่การซ้ือขายกนัโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงเป็นการกระท าอนัเป็นความผดิต่อกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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หากพิจารณาเปรียบเทียบแนวนโยบายดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรปะการังดังกล่าวของประเทศไทย กับแนวนโยบายด้านเดียวกันในต่างประเทศ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่ามีแนวนโยบายให้การเพาะเล้ียงและคา้ปะการังโดยเอกชน ไม่มีลกัษณะท่ีเป็น
ความผิดทางกฎหมาย หากได้กระท าโดยถูกตอ้งภายใตก้ารควบคุมอย่างมีระบบโดยองค์กรท่ีมี
หน้าท่ีควบคุมก ากบัดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังโดยเฉพาะ นอกจากนั้นในบาง
ประเทศยงัสนบัสนุนให้มีการท าฟาร์มปะการังเพื่อการคา้ อนัเป็นการลดความสูญเสียต่อทรัพยากร
ปะการังตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผลดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรปะการังอีกทางหน่ึงดว้ย   

ดงัท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ หากยอ้นกลบัมาพิจารณาแนวนโยบายด้านการคุม้ครองและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังดงักล่าวของประเทศไทย ซ่ึงพบว่าประเทศไทยมี
แนวนโยบายท่ีก าหนดใหก้ารใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในบางกิจกรรมเป็นส่ิงผิดกฎหมาย
โดยเคร่งครัด ท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถท าการเพาะเล้ียง คา้ขาย ตลอดจนครอบครองได ้จึงเป็น
สาเหตุท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหาการลกัลอบน าเขา้  จ  าหน่าย และท าประมงปะการัง
จากธรรมชาติ และส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีต่อเน่ืองตามมาก็คือ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อให้ผูก้ระท าสามารถ
ด าเนินธุรกิจการคา้ปะการังท่ีผดิกฎหมายเหล่าน้ีต่อไปได ้ ซ่ึงเป็นการกระท าความผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกนั
อยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนของการขนส่ง การน าเขา้ การเสียภาษี การเก็บรักษา ตลอดจนการวาง
จ าหน่าย เป็นตน้ 

นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงสภาพบังคับทางอาญาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีมุ่ง
คุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศไทยแล้ว  พบว่าโทษ     
ทางอาญาท่ีก าหนดไวน้ั้ นยงัมิได้มีความรุนแรงและเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถข่มขู่ยบัย ั้ง
ผูก้ระท าความผดิ หรือท าใหผู้ก้ระท าความผิดเกิดความเกรงกลวัและไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผดิได ้

ดงันั้นถ้าหากภาครัฐหันมาพิจารณาเปล่ียนแปลงแนวนโยบาย หรือบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายท่ีมุ่งให้การคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังเสียใหม่ โดย
พิจารณาอนุญาตใหเ้อกชนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประการ เช่น
การเพาะเล้ียง น าเขา้ส่งออก คา้ขาย ตลอดจนการครอบครองได้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ภายใต ้
การควบคุมโดยกฎหมายและองคก์รภาครัฐท่ีมีกระบวนการขั้นตอน หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีเป็นไปตาม
หลกัวชิาการ และก าหนดโทษทางอาญาท่ีเหมาะสมต่อผูท่ี้กระท าความผิด เพื่อให้ผูก้ระท าความผิด
เกิดความเกรงกลวัและไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิด หรือไม่กระท าความผิดซ ้ าอีก ก็จะเป็นผลดีต่อ
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การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง อนัจะเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรปะการังตลอดจนระบบนิเวศ    
ทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในประเทศไทย  

1.2.3 เพื่อศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางกฎหมายอาญาท่ีสามารถน ามาใชใ้นการคุม้ครอง
และการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย 

1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุม
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย 
 
1.3  สมมติฐาน 

แนวนโยบายตลอดจนมาตรการทางกฎหมายทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัขาดความ
ทนัสมยั ไม่อาจบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้อตัราโทษทางอาญาท่ีไม่มีความ
รุนแรงและเหมาะสมเพียงพอท่ีจะยบัย ั้งมิใหมี้การกระท าความผิดเกิดข้ึนหากเทียบกบัผลประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการกระท าความผิดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการัง  

นอกจากนั้นจากเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปะการังใน “ระบบกกัขงั (Captive System) ”  
ท าให้เอกชนสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ด้านการเพาะเล้ียงปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแนวนโยบายและมาตรการทางอาญาในการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังเสียใหม่ใหมี้ความเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน  

โดยพิจารณาอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังได้ 
และปรับปรุงสภาพบงัคบัทางอาญาใหมี้ความเหมาะสมและรุนแรงมากยิ่งข้ึนเพื่อให้การใชโ้ทษทาง
อาญาสามารถท่ีจะยบัย ั้งผูก้ระท าความผิด หรือท าให้บุคคลเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้ท่ีจะกระท า
ความผิด อีกทั้งพิจารณาน าเอามาตรการเพื่อความปลอดภยัในบางประการท่ีมีความเหมาะสม        
มาปรับใชเ้สริมกบับทลงโทษทางอาญา เพื่อประโยชน์ต่อการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการัง  
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเร่ืองแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังตลอดจนมาตรการทางอาญาท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัเพื่อใช้ใน  
การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าวนั้นอยา่งทนัสมยัและ  
มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
น ามาเปรียบเทียบกบักฎหมายท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกับเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังท่ีใช้อยู่ใน
ประเทศไทย 
 
1.5  วธีิด าเนินการศึกษาวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร โดยจะท าการศึกษารวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบวิเคราะห์ถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.6.1   ท าใหท้ราบถึงแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

1.6.2   ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

1.6.3   ท าให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปะการัง ตลอดจนการคุม้ครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพส าหรับประเทศไทย 
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บทที ่2 

แนวความคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการคุ้มครองและการควบคุม                   
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแล้วในบทท่ีหน่ึงว่า แนวปะการังนั้นเป็นระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลท่ีมี

ความส าคญั ประกอบไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงมีความเก่ียวพนัเช่ือมโยง
ไปยงัระบบการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิตต่างๆ เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในทะเล 
หรือแม้แต่มนุษย์เองก็ตาม ซ่ึงถ้าหากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในแนวปะการัง       
เกิดความเส่ือมโทรงลงไป มนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในทะเลก็ยอ่มจะไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งท่ี
ไม่อาจจะหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นรัฐในฐานะผูป้กครองจึงตอ้งเขา้มามีบทบาทในการก าหนดมาตรการ
ในดา้นต่างๆ ท่ีจะไดน้ ามาใชไ้ม่วา่จะเป็นการคุม้ครองหรือการควบคุมการใชป้ระโยชน์ในกิจกรรม
ประเภทต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพความสมดุลย์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มของแนวปะการัง และเพื่อไม่ให้เป็นการท าลายตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถจะ
สร้างข้ึนมาแทนไดอี้ก 

ในบทน้ีจะไดท้  าการศึกษาถึงแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังเพื่อทราบถึงแนวทางหรือแผนงานในด้านการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง  พร้อมทั้งจะได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์ถึงแนวความคิดเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและ       
การควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง  ท่ี มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน               
การด าเนินงานตามแผนงานท่ีรัฐได้วางเอาไว ้ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้น าไปสู่        
การเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในส่วนต่อๆ ไปอีกดว้ย 

 
2.1  แนวความคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
 2.1.1  แนวความคิดในเร่ืองการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
   2.1.1.1  แนวความคิดในเร่ืองการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

     “ส่ิงแวดลอ้ม” (Environment) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งส่ิงท่ีมีชีวิต 
ส่ิงไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้ งส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์เป็นผูส้ร้างข้ึน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ส่ิงแวดล้อมจะประกอบด้วย
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ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงเพื่อสนองความตอ้งการของ
มนุษยน์ัน่เอง1 ซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่งประเภทของส่ิงแวดลอ้มออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 2 

  (ก) ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Environment) ซ่ึงหมายความ
ถึงส่ิงมีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวติท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

  (ข) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-Made Environment) ซ่ึงหมายความถึง
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมา จดัเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม 

  สาเหตุความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัการทางด้านส่ิงแวดล้อม หรือว่าการ
บริหารงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มก็เน่ืองมาจากความจ าเป็นท่ีวา่ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีผูใ้ดสามารถจะเขา้ถือเอาเพื่อเป็นของตนเองได ้เพราะว่าประชากรทุกคนต่างก็มี
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเท่าเทียมกนั และถา้หากวา่เกิดความเสียหายอยา่ง
ใดๆข้ึนมากบัสภาวะแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติแลว้ ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวน
มากในสังคม ซ่ึงต่างก็จะไดรั้บความเดือดร้อนจากผลของการกระท านั้นดว้ย ซ่ึงตวัอยา่งท่ีเห็นได้
อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ปัญหามลพิษจากยานพาหนะหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดส่้งผลโดยตรง
ต่อสภาพอากาศท่ีเป็นพิษ หรือวา่ปัญหาการปล่อยของเสียจากท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งอุตสาหกรรมลง
สู่แหล่งน ้ าสาธารณะจนท าให้แหล่งน ้ าเกิดการเน่าเสีย เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีได้
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมากในสังคมให้ได้รับ     
ความเดือดร้อน ดงันั้นรัฐในฐานะผูป้กครองจึงตอ้งเขา้มามีบทบาทและหน้าท่ีในด้านการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนมาดงักล่าว ตลอดจนการหาวิธีการเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัสรรใหป้ระชาชนในประเทศไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งยาวนาน โดยการน าเอามาตรการในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นลกัษณะ 
ท่ีเป็นการควบคุมไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนมา อาทิเช่น การบงัคบัมาตรการทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้กบัประชาชน
หรือองคก์รในภาคเอกชน ใหเ้ขา้มาร่วมมือกบัรัฐในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

  โดยสรุป ความหมายของการจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นจึงหมายความถึง 
กระบวนการจดัการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจดัสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มเพื่อตอบสนองความตอ้งการในระดบัต่างๆ ของมนุษย ์เพื่อให้บรรลุต่อ

                                                 
1  พรชยั  ธรณธรรม.  (2538, 12 สิงหาคม).  “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ.”   สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

เล่มที1่9, 19, 19.  หนา้ 1. 
2  ศศินา  ภารา.  (2550).  ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม.  หนา้22. 
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เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา นั่นก็คือความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัหลกัการในการใชส้อยทรัพยากรโดยประหยดั ยืนยาว และจะตอ้งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้3 

  ส่วนวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีอยูม่ากมายหลายวิธี 
แต่ในส่วนน้ีสามารถท่ีจะยกเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นได ้ดงัต่อไปน้ีคือ 

  1. การจดัการโดยใชม้าตรการทางกฎหมาย เป็นวิธีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีลักษณะในการควบคุมและบงัคบัการให้เป็นไปตามข้อตกลงท่ีได้วางไว ้และมีการก าหนด
บทลงโทษต่อผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามทั้งโทษในทางแพ่งและทางอาญา ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายท่ี
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติน้ีจะมีทั้งมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไป อาทิเช่น 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะเร่ือง อาทิเช่น พระราชบญัญติั
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 หรือพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นตน้ 
  2. การวางแผนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในหลายๆ ดา้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหาความเส่ือมโทรม
ลงของทรัพยากรธรรมชาติได้ ดงันั้นการวางแผนพฒันาประเทศในทุกระดบัจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งวางแผนในด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม หรือการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ควบคู่ไปดว้ยเสมอ ทั้งการวางแผนในระดบัประเทศ หรือในระดบัโครงการ โดยจะตอ้งค านึงถึง
ผลดีและผลเสียทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากแผนการพฒันา และจะท าการพิจารณาควบคู่ไปกบั
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับทางเศรษฐกิจและความเจริญด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ระหว่าง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการพฒันาประเทศ กบัความคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและ
เพื่อให้การตดัสินใจด าเนินการใดๆ ของรัฐเป็นไปอย่างชัดเจน และค านึงถึงประโยชน์ทางด้าน
สภาวะแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม คือ การศึกษาหาความเป็นไปได ้และ
ช้ีใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนมาก่อนหนา้และภายหลงัจากท่ีได้
ด าเนินโครงการพฒันานั้นๆ แล้ว โดยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะได้ท าการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ และชีวภาพ หรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั การด ารงชีวิตของ
                                                 

3  เฉลิมศกัด์ิ วานิชสมบติั.  รายงานการฝึกอบรมเร่ือง การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เร่ือง “การวางแผน
และการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม.”  หนา้ 15. 
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ประชาชน แลว้น ามาวิเคราะห์ถึงผลหรือสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในภายหลงั เพื่อตอ้งการ
ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อการตดัสินใจของรัฐ ว่าควรอนุญาตให้มีการด าเนินโครงการเหล่านั้นต่อไป
หรือไม่ 
  4. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ    มีหน้าท่ีในการก าหนดตวัเลขของค่ามาตรฐานต่างๆ ในด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์โดยรวมของประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมข้ึน อาทิเช่น การก าหนดตัวเลขค่ามาตรฐานมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission 
Standard) หรือ การก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ังในแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ เพื่อท่ีจะใช้
เป็นค่ามาตรฐานของ       การตรวจสอบ หรือวางแผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
  5. การให้การศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตลอดถึงการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนหรือผูป้ระกอบการต่างๆ ไดรั้บทราบถึงความร้ายแรงของสภาพปัญหาหรือขอ้มูลในดา้น
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเร่งรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบและตระหนักถึงปัญหาทางด้านส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะได้เป็นการสร้างจิตส านึกให้ร่วมมือกบั
ภาครัฐในดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีส่วนอยา่งมากท่ี
จะท าใหก้ารจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้
 2.1.1.2  แนวความคิดในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
                   ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายความถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติซ่ึงมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ได้แก่ น ้ า ป่าไม้ สัตวป่์า อากาศ             
แร่ธาตุ แสงอาทิตย ์เป็นตน้ ดงันั้น ในแง่เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งอยา่งหน่ึง
ซ่ึงก่อให้เกิดการผลิต ซ่ึงจะมีประโยชน์ไดก้็ต่อเม่ือไดน้ ามาใช้เพื่อการเศรษฐกิจ การใช้จึงตอ้งใช้
ด้วยความประหยดัและไม่ให้ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ การน ามาใช้ต้องค านึงถึงหลกัการ
อนุรักษพ์ร้อมกนัไปดว้ย4 
 ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถท่ีจะจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภทก็คือ5 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดเปลือง หรือสูญหายไป (Non 
Exhaustible Natural Resource) ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีหากวา่มนุษยไ์ดน้ าเอามาใช้
แลว้ ธรรมชาติจะสร้างข้ึนมาทดแทนไดใ้หม่เสมอไม่มีวนัหมดไป ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี

                                                 
4  ศศินา ภารา.  (2550).  ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม.  หนา้ 17. 
5  แหล่งเดิม.  หนา้ 20. 
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จะมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในฐานะท่ีเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์อาทิเช่น อากาศ น ้ า 
แสงอาทิตย ์เป็นตน้ 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแ้ลว้สามารถท่ีสร้างข้ึนมาทดแทนไดใ้หม่ 
(Renewable Natural Resource) ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติในประเภทท่ีเม่ือมนุษยไ์ดน้ ามาใชแ้ลว้ 
ธรรมชาติก็จะมีการสร้างข้ึนมาทดแทนได้ใหม่ แต่ก็อาจจะตอ้งใช้เวลานานมาก อาทิเช่น ป่าไม ้  
สัตวป่์า หรือแนวปะการัง เป็นตน้ 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใช้แลว้หมดส้ินไปเลย (Exhaustible Natural 
Resource) ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีหากเม่ือน ามาใช้ประโยชน์แล้ว ธรรมชาติไม่
สามารถท่ีจะสร้างข้ึนมาใหม่เพื่อทดแทนไดเ้ลย อาทิเช่น แร่ธาตุ น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 
 เม่ือได้ท าการพิจารณาจากความหมาย และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ดงักล่าวแลว้จะพบวา่ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีหากมนุษยไ์ดน้ าเอามาใชป้ระโยชน์จนหมดส้ิน
ไป หรือวา่ปล่อยใหถู้กท าลายลงไปจากสาเหตุในประการต่างๆ แลว้ มนุษยเ์องก็จะไม่สามารถท่ีจะ
สร้างข้ึนมาทดแทนไดด้ว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติหลายๆ ประเภทนั้น ถา้หากมนุษยไ์ดน้ าเอามาใชป้ระโยชน์จน
หมดส้ินไปแล้ว ธรรมชาติก็จะไม่สามารถจะสร้างข้ึนมาใหม่ทดแทนได้ หรือถ้าหากว่าจะสร้าง
ข้ึนมาใหม่ทดแทนก็จะต้องใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้ น ถ้าหากมนุษย์ได้ใช้สอยทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างไม่มีขอ้จ ากดัแลว้ ก็จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยมีอยูห่มดลงไปได ้จนกระทัง่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษยเ์องอย่างท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นท่ีมนุษย์จะต้องหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด             
ความคุม้ค่าและมีประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จ  าเป็น 
และในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งมีการก าหนดมาตรการในด้านการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้นเอาไวอี้กด้วย ดงันั้นจึงท าให้เกิดมีแนวความคิดในเร่ืองของการอนุรักษ์ (Conservation) 
และการพิทกัษ ์(Preservation) ทรัพยากรธรรมชาติข้ึนมา 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีความหมายถึงการรู้จกัใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายมากท่ีสุด ใช้ได้นานท่ีสุด ให้สูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์นอ้ยท่ีสุดและจะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรให้ทัว่ถึง
กนั การอนุรักษ์ไม่ไดห้มายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉยๆ แต่เป็นการน าทรัพยากรนั้นมาใช้
ประโยชน์ใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ6 

                                                 
6  ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์  (2550).  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม.  หนา้ 258 
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 ส่วนการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาตินั้น มีความหมายถึงกระบวนในการปกป้อง
คุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลายลงไปดว้ยสาเหตุในประการต่างๆ โดยมุ่งท่ีจะรักษา
สภาพตามธรรมชาติของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเอาไวใ้ห้เหมือนเดิม ซ่ึงกระบวนการในการพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติน้ี จะมีความเข้มงวดและมุ่งท่ีจะจ ากัดการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน พร้อมทั้งยงัเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาการถูก
ท าลายลงไปของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากสาเหตุประการต่างๆ อีกดว้ย7 
 ซ่ึงกระบวนการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจดัการทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือจะตอ้งค านึงถึงกระบวนวิธีในการจดัการ และการอนุรักษ์ท่ี
เ ป็นระบบ โดยจะต้องไม่ ใช้วิ ธี ก ารในการแก้ไขปัญหา ส่ิ งแวดล้อมหรือการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงประเภทใดประเภทหน่ึง ทั้งน้ีก็เพราะสภาพแวดล้อมทุกๆ อย่างตาม
ธรรมชาติจะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบโดยไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได ้
ซ่ึงก็รวมไปถึงมนุษยท่ี์เป็นส่วนหน่ึงของระบบธรรมชาติเช่นกนั ดงันั้นถา้หากเกิดความเสียหายต่อ
สภาพแวดลอ้ม หรือเกิด      ความเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติก็ย่อมส่งผลให้ส่ิงมีชีวิต
ทุกๆ อยา่งในระบบธรรมชาติตอ้งไดรั้บความเดือดร้อนโดยทัว่กนั ดงันั้นกระบวนการในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มการพิทกัษรั์กษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้มนุษย์
สามารถท่ีจะด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข และสอดคลอ้งกบักลไกของธรรมชาตินัน่เอง 

2.1.2  แนวความคิดในเร่ืองการพฒันาแบบยัง่ยนื 
 ส าหรับกระบวนการพฒันาของประเทศต่างๆ นั้นมกัจะมุ่งเนน้ถึงการพฒันาประเทศให้
มีความเจริญในทางเศรษฐกิจและให้ประชาชนภายในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีเป็นหลกัการ
ส าคญั แต่ว่าการพฒันาประเทศในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนั้น มกัจะเป็นการพฒันาท่ีได้
ก่อให้เกิดความส้ินเปลืองต่อส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีด าเนินควบคู่ไปกับ             
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้นจึงได้เกิด
แนวความคิดในเร่ืองของการท่ีจะท าให้กระบวนการในการพฒันาประเทศนั้น เป็นการพฒันาท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างแทจ้ริงในสภาพการณ์ปัจจุบนัแลว้ ก็ยงัคงสามารถท่ีจะรักษาศกัยภาพ
ของการใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไปในอนาคต ซ่ึง 
ก็คือความหมายของการพฒันาแบบยัง่ยนืนัน่เอง 
 การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development)  มีความหมายถึงขั้ นตอนหรือ
กระบวนการในการพฒันาประเทศทุกๆ ดา้นให้สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็น
ขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตเพื่อประชาชนทั้งมวล แล้วก็จะตอ้งมี  
                                                 

7  เดชา บุญค ้า.  (2537).  “การอนุรักษก์บัการพฒันา.”  จุลสารสภาวะแวดล้อม, 37, 13.  หนา้4. 
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การด าเนินงานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกบัการพฒันาโดยการจดัการ
และคุ้มครองระบบนิเวศให้เกิดผลดีมากข้ึน และยงัลดรูปแบบของการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยและ        
ไร้ประสิทธิภาพใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้8 
 ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปไดว้า่ การพฒันาแบบยัง่ยนืเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ
ท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เขา้กบัความจ าเป็นในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยืน โดยท่ีจะตอ้งค านึงถึงข้อจ ากดัของธรรมชาติ
เพื่อใหป้ระชากรรุ่นหลงัสามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์ต่อไปนัน่เอง ซ่ึงจะตอ้งเร่ิมมาจากพื้นฐานความรู้
ในทางนิเวศวทิยา ท่ีวา่ตน้ทุนในการผลิตหรือการพฒันาของมนุษยน์ั้น แทท่ี้จริงแลว้จะตอ้งมีตน้ทุน
ของธรรมชาติรวมอยู่ด้วย  ไ ม่ว่าจะ เ ป็นต้นทุนทางธรรมชาติประเภทส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดส้ินไปหรือไม่ก็ตาม ก็ยงัจะตอ้งข้ึนอยูก่บัวิธีการตลอดจนปริมาณ
ในการน าเอาตน้ทุนทางธรรมชาติประเภทนั้นๆ มาใช้อีกด้วย เช่นในกรณีของทรัพยากรประมง
ทะเลนั้น แมว้า่สัตวน์ ้าประเภทต่างๆ ในทะเล จะสามารถท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ไดเ้องตามธรรมชาติก็ตาม 
แต่ถา้หากวา่มีการจบัสัตวน์ ้าไปเป็นจ านวนมากจนเกินศกัยภาพในการสร้างทดแทน หรือการจบัใน
ลกัษณะท่ีเป็นการท าลายระบบนิเวศ ท าให้แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวท์ะเลถูกท าลายก็จะส่งผลท าให้
สัตวท์ะเลมีจ านวนลดนอ้ยลงไปจนอาจจะกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารอนัส่งผลให้สัตวบ์างชนิด
ตอ้งสูญพนัธ์ุไปก็ได ้ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการบ่งบอกถึงความผดิพลาดของการพฒันา ท่ีไดมุ้่งแต่
เพียงความเจริญหรือประสิทธิภาพในการลงทุนของมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดค้  านึงถึงตน้ทุน
ของธรรมชาติดังกล่าว จนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยรวม
ทั้งหมดอยา่งถาวร 
 ดังนั้ นเพื่อท่ีจะท าให้แนวทางการพฒันาของมนุษย์ได้มีความสอดคล้องกับสภาพ   
ความสมดุลยข์องระบบนิเวศ และอยูภ่ายใตขี้ดจ ากดัตามท่ีธรรมชาติจะรองรับเอาไวไ้ดน้ั้น ก็จะตอ้ง
มีการปรับแนวทางในการพฒันาเพื่อให้มุ่งถึงการใช้ตน้ทุนทางธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนในท่ีสุด โดย
แนวทางการพฒันาดงักล่าวนั้นก็จะตอ้งยดึหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี คือ9 
 1. การใช้ธรรมชาติโดยท่ีไม่เป็นการท าลายตน้ทุนตามธรรมชาติ กล่าวคือทรัพยากร  
ธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนา การพัฒนาจึงต้องไม่ท าลายและไม่ก่อให้เ กิด            
ความเส่ือมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม10 อาทิเช่น การจ ากดัจ านวนหรือ

                                                 
8 มานพ เมฆประยรูทอง.  (2537). สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน.  

หนา้ 12. 
9  ศศินา ภารา.  เล่มเดิม  หนา้ 337. 
10  แหล่งเดิม.  หนา้ 337. 
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วิธีการหาประโยชน์ ไม่ให้ล่วงล ้ าท าลายฐานทรัพยากรทางป่าไม ้ประมง เกษตรกรรม ไม่ให้เกิด 
การท าลายระบบนิเวศ พร้อมทั้งใหมี้การบ ารุงรักษาฐานทรัพยากรอยูต่ลอดเวลาอีกดว้ย 
 2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า หมายถึง การใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติท่ี    
ไม่เป็นการท าลายลา้งแลว้ ก็ยงัเป็นการใชป้ระโยชน์ทางธรรมชาติท่ีไดม้าอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยืน โดย
มุ่งถึงความตอ้งการพื้นฐานในสังคม  
 3. การจ ากัดการผลิตหรือการบริโภค ภายใต้ข้อจ ากัดท่ีจะต้องรักษาต้นทุนทาง
ธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการพื้นฐานก่อน กล่าวคือ เ ม่ือพัฒนาโดยการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้ว ระบบนิเวศต้องยงัคงมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ธรรมชาตินั้นยงัสามารถฟ้ืนตวัหรือทดแทนได้และยงัคงความสมดุลยข์องธรรมชาติ ซ่ึงก็เป็นท่ี
แน่นอนว่าการผลิตหรือการบริโภคในหลายกรณีจะตอ้งถูกจ ากดัลง11 เช่น ตอ้งมีการจ ากดัจ านวน
เรือประมงท่ีจะเขา้ท าประโยชน์ในทอ้งทะเล ปริมาณการจบัท่ีข้ึนกบัจ านวนประชากรสัตวท์ะเลใน
แต่ละชนิด จ านวนพื้นท่ีท าเกษตรกรรม หรือการก าหนดจ านวนโรงแรมในแต่ละชายหาด เหล่าน้ี
ลว้นแต่เป็นขอ้จ ากดัท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ามสภาพนิเวศของแต่ละสังคม ซ่ึงถา้หากว่าเป็นขอ้จ ากดั
พื้นฐานท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยืนในการพฒันา อนัถือไดว้่าเป็นประโยชน์ร่วมกนัของทุกคนแล้ว 
ประชาชนก็จะตอ้งยอมรับในขอ้จ ากดัดงักล่าวและร่วมมือกนัหามาตรการทดแทนในส่วนอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 4. การกระจายโอกาสในสังคมอย่างเป็นธรรม เพราะถา้หากวา่การกระจายโอกาสใน
สังคมอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว มาตรการด้านอนุรักษ์ต่างๆ ก็ไม่อาจจะต้านทานต่อการด้ินรนเพื่อ
ความอยู่รอดของผูด้้อยโอกาส เช่น ถ้าหากว่าจ านวนเรือประมงส่วนใหญ่เป็นของนายทุนแล้ว 
ชาวประมงท่ียากจนซ่ึงเป็นเจา้ของเรือประมงขนาดเล็กก็จะตอ้งด้ินรนฝ่าฝืนกฎหมายดว้ยวิธีการทุก
อย่างเพื่อให้สามารถท่ีจะแข่งขันกับนายทุนได้นั่นเอง ด้วยเหตุน้ีแล้วความเสมอภาคก็จึงเป็น
หลกัการท่ีส าคญัของการอนุรักษอี์กดว้ย 
 ซ่ึงกระบวนการในการพฒันาแบบยัง่ยืนดงักล่าวน้ีถือไดว้า่เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะ
ท าให้ประโยชน์หรือแนวทางในดา้นการพฒันาประเทศ สามารถท่ีจะประสานประโยชน์ควบคู่ไป
กบักระบวนการในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเภทต่าง ๆ 
และยงัรวมถึงกระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการัง
ของประเทศ เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
 
                                                 

11  แหล่งเดิม.  หนา้ 337. 
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       2.1.3  แนวความคิดในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีในด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะหากการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
นั้นมีปริมาณมากเกินไป หรือไม่มีการจดัการท่ีเหมาะสมแลว้ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นย่อม    
ท่ีจะสร้างผลกระทบในทางดา้นลบ ให้เกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมากมาย 
ท่ีถือไดว้่าเปรียบเสมือนกบัตน้ทุนหลกัของการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยในอีกด้านหน่ึง โดยตวัอย่างปัญหาส าคญัท่ีได้เกิดข้ึนมาแล้ว ได้แก่ ปัญหาการสูญเสียภาพ       
ความสมดุลยข์องระบบนิเวศตามธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจาก
จ านวนนักท่องเท่ียวและปริมาณการท่องเท่ียวท่ีมีมากจนเกินไป ตลอดจนการเร่งพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวและบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงจะพบ
เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีได้ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูนิ้ยมเดินทางไปท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมาก จากปัญหาในเร่ืองน้ีท าให้เกิดแนวความคิดในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากร 
ธรรมชาติต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม                  
การท่องเท่ียวภายในประเทศ เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวนั้นก็คือ “แนวความคิด
ในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ”์ หรือ Eco-Tourism นัน่เอง 
 ในเร่ืองน้ีไดมี้การให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไวว้่า หมายถึง การดูแล
รักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงอยู่ในสภาพเดิม ไม่ถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงสภาพ12 โดย
กระบวนการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แทท่ี้จริงแล้วก็คือแนวความคิดท่ีต้องการจะประสาน
แนวทาง 2 ประการคือ แนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศ ท่ีนับได้ว่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศให้ดี ข้ึน กับแนวทางในด้านการอนุรักษ์ท่ีต้องการรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการด ารงชีวิตอยูข่องประชาชนภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดี ดงันั้นแนวความคิด
ในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จึงไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อการก าหนดทิศทางในการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศต่างๆ ทัว่โลกให้เกิดมีการจดัการท่องเท่ียว ในรูปแบบของ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตพื้นท่ีตามธรรมชาติท่ีนอกจากจะให้ผลตอบแทนในดา้นคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแลว้ก็ยงัจะให้ประโยชน์ตอบแทนในดา้นการสงวน
รักษาส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติอีกดว้ย 

                                                 
12  ไพฑูรย ์พงศะบุตร.  (2549, 5 ธนัวาคม).  “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที ่5, 5, 5.  หนา้ 19. 
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 จากการรณรงคใ์หมี้การพฒันาการท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่งผลใหมี้นกัท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมากท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติประเภทป่า
ไม ้หรือแนวปะการังบริเวณชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดมีการก่อสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น มีการ
ก่อสร้างโรงแรมท่ีพกัขนาดใหญ่ หรือสถานใหค้วามบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ ท าให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวนั้นตั้งอยู่เป็นอย่างมาก และได้ก่อให้เกิด
ผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม แต่ก็สร้างผลกระทบแก่สภาพทางนิเวศตาม
ธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวแห่งต่างๆ จนเกิดความเส่ือมโทรมลงไป อีกทั้งจากปัญหาจ านวน
นกัท่องเท่ียวและปริมาณการท่องเท่ียวท่ีมีมากเกินขีดความสามรถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 
จนท าให้สัตวป่์ามีจ านวนท่ีลดลง ป่าไม ้หรือแนวปะการังตามธรรมชาติถูกท าลายลงไปนั้น ลว้น
แลว้แต่ท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีมีความสวยงามของประเทศไทย ไดเ้กิดความเสียหายและเส่ือม
โทรมลงจากเดิมเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ กรณีของอุทยานแห่งชาติต่างๆ ท่ี
จ าเป็นตอ้งมีการปิดอุทยานแห่งชาติบา้งเป็นการชัว่คราวในแต่ละปี เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดลอ้มไดมี้โอกาสกลบัฟ้ืนคืนสู่สภาพตามธรรมชาติไดด้งัเดิม 
 ดังนั้ น  รัฐจึงจ า เ ป็นท่ีจะต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาท่ี เกิดข้ึนจาก              
การท่องเท่ียวดงักล่าว โดยมอบหมายให้กบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานส าคญั
ของประเทศท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในดา้นการจดัการท่องเท่ียว ให้ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงาน
ในดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึง 
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อแนวทางการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังของ
ประเทศไทย  
 ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนัมีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังในประเทศไทย
ด้านการท่องเท่ียวอยู่อย่างเป็นจ านวนมาก ทั้งกิจกรรมการด าน ้ า การนั่งเรือท้องกระจกเพื่อชม    
ความงามตามแนวปะการัง เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังท่ีมีความสวยงามตามชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามนั อาทิเช่น ในบริเวณหมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะพีพี หรือเกาะภูเก็ต ท่ีมีนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากนิยมท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว และพกัผ่อนเพื่อชมความ
งดงามของทรัพยากรแนวปะการังใต้ทะเล จนกระทัง่ก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมลงของ
สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของแนวปะการังข้ึนในปัจจุบนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้น
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเอาแนวความคิดในการจัดการท่องเท่ียวแบบ Eco-Tourism หรือ        
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพยายามท่ีจะลด
ผลกระทบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด อีกทั้งก็ยงัเป็น
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การช่วยสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ี 
นกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียวในบริเวณแนวปะการังทุกฝ่าย เพื่อท่ีจะ    
ท าใหปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัญหาความเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรแนวปะการังท่ีเกิดข้ึนจาก
ผลกระทบจากกิจกรรมในดา้นการท่องเท่ียวนั้น ไดรั้บการแกไ้ขให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด และยงัเป็นการสร้างภาวะสมดุลยข้ึ์นระหวา่งกระบวนการในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร
แนวปะการังและกระบวนการในการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศข้ึนมาอยา่งแทจ้ริง 
       2.1.4 แนวความคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวความคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Paticipation) เป็นแนว 
ความคิดทางรัฐศาสตร์ในเร่ืองการปกครองตนเอง (Self Government) ท่ีต้องการจะเปิดโอกาส
ให้กบัประชาชนได้เขา้มามีบทบาทร่วมกนักบัภาครัฐท่ีมีฐานะเป็นผูป้กครอง โดยท่ีรัฐจะไดเ้ปิด
โอกาสใหก้บัประชาชนไดเ้ขา้ร่วมในการตดัสินใจ เพื่อการด าเนินกิจการต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็น และ
ก็อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนในหลายๆ ดา้น อาทิเช่น ในเร่ือง
ทางการเมือง การปกครอง การพฒันาประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการหรือวา่รูปแบบของการเปิดโอกาส
ใหก้บัประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในเร่ืองต่างๆ นั้น มีการด าเนินการไดใ้นหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง การไต่สวนสาธารณะ หรือว่าการท าประชาพิจารณาในโครงการ
พฒันาต่างๆ เป็นตน้ 
 ส าหรับแนวความคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ได้แบ่งการมีส่วนร่วม
ออกไดเ้ป็น 2 ระดบัดงัต่อไปน้ีคือ13 
 1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต ่า (Top-Down Approach) ซ่ึงพิจารณาถึง
บทบาทในการมีส่วนร่วมของประชาชน วา่มีรูปแบบในการมีส่วนร่วมท่ีไดเ้ร่ิมตน้มาจากเบ้ืองบน
หรือจากรัฐบาล กล่าวคือว่า ในกระบวนการความคิดริเร่ิม หรือความเต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของประชาชนนั้น ไดเ้กิดข้ึนมาจากการริเร่ิม สั่งการ การชกัชวน หรือการขอความร่วมมือจากรัฐ 
โดยท่ีรัฐจะมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนมา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในลกัษณะน้ี โดยทัว่ไปแลว้มกัจะเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นการปฏิบติัการตามแผนงานหรือโครงการ
ท่ีออกมาจากส่วนกลาง อาทิเช่น แผนพฒันาจงัหวดัท่ีหน่วยราชการในส่วนกลางเป็นผูก้  าหนด    
แนวทางการพฒันา แลว้จึงสั่งการไปยงัหน่วยราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อใหป้ระชาชนไดป้ฏิบติัตาม
นัน่เอง 

                                                 
13  อภีษฎา คุณาพรธรรม.  (2551).  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเครือข่ายองค์กร

ชุมชน: กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพฒันาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จงัหวดัตราด.  หนา้ 48-49. 
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 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูง (Bottom-Up Approach) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดบัสูงน้ี จะมีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่า 
เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงน้ี เกิดข้ึนมาจากความตอ้งการของประชาชนเอง 
โดยประชาชนมีความคิดริเร่ิมและสมคัรใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ นั้นดว้ยตนเอง โดยท่ีรัฐจะมี
บทบาทเพียงการเป็นผูช่้วยเหลือให้สามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ซ่ึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับสูงน้ี อาจจะเกิดข้ึนได้ในลกัษณะของการเข้าร่วมก าหนดนโยบาย ร่วม
ตดัสินใจ การควบคุมตรวจสอบ การรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาท่ี     
เกิดข้ึนมาจากการด าเนินกิจกรรมในประเภทต่างๆ ร่วมกนักบัภาครัฐ 
 ส าหรับวิธีการท่ีรัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกบัรัฐในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของรัฐได ้โดยวธีิการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ14 
 1. การให้ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่าท่ีสุด แต่เป็น
ระดับท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วธีิการใหข้อ้มูลสามารถใชช่้องทางต่างๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว 
การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่างๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 3. การเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วม
เสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็น
และความตอ้งการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ 
เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจดัตั้ง
คณะท างานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน้ 
 4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

                                                 
14  กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข.  (2549).  เอกสารแจกประกอบการ

ประชุม เร่ืองการมส่ีวนร่วมของประชาชน.  หนา้ 1-3. 

DPU



18 
 

 5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดย
ให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุน
หมู่บา้นท่ีมอบอ านาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้  
 แนวความคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนดงักล่าวน้ี ถือไดว้า่เป็นแนวความคิด
ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อกระบวนการในการออกกฎเกณฑ์หรือการด าเนินงานในด้านต่างๆ           
ของรัฐ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากว่าความร่วมมือของประชาชนดังกล่าว เป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้
กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐไดก้ าหนดข้ึนมานั้น สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไวไ้ด ้
ทั้ งน้ีเป็นเพราะการท่ีกฎระเบียบหรือมาตรการนั้นจะบรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีวางเอาไวไ้ด้นั้ น
ประชาชนก็จะตอ้งให้ความร่วมมือและยินยอมพร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม จึงจะท าให้กฎหรือระเบียบ
ดงักล่าวนั้นเกิดสภาพบงัคบัข้ึนมาอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงถา้หากวา่กฎระเบียบหรือมาตรการใดๆ ท่ีรัฐออกมา
โดยคา้นกบัความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่แลว้ ก็จะท าใหป้ระชาชนเกิดความไม่ศรัทธาหรือเกิด
การต่อตา้นกฎระเบียบท่ีออกมานั้นจนท าให้รัฐไม่สามารถท่ีจะบงัคบัใช้กฎระเบียบหรือมาตรการ
ต่างๆ เหล่านั้นได ้
 ส าหรับปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อม หรือปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ยอ่มมีผลต่อประชาชนจ านวนมากท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีประชาชนโดยทัว่ไปต่างก็
ตระหนกัถึงปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพิ่มมากข้ึน จึงท าให้เกิดมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจร่วมกบัภาครัฐในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิด
ข้ึนมา ซ่ึงแนวความคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนดงักล่าวน้ี นบัวนัก็ยิ่งจะมีความส าคญั
มากยิ่งข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระบวนการในการตดัสินใจของรัฐเพื่อการด าเนิน
โครงการพฒันาประเภทต่างๆ ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมกัจะก่อให้เกิดปัญหาใน
ดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มติดตามมา จนอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนเป็นจ านวนมากให้ไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงถา้หากวา่รัฐในฐานะท่ีเป็นผูป้กครองได้
กุมอ านาจในการตดัสินใจเอาไวเ้พียงฝ่ายเดียว และปิดกั้นโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนแลว้ ก็ยิง่จะท าใหป้ระชาชนเกิดความหวาดกลวัต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนมาประกอบกบัการขาด
ความรู้ความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและแทจ้ริง ก็อาจจะน ามาซ่ึงภาวะกดดนัท่ีประชาชนได้เลือกเอา  
การเรียกร้องสิทธิ หรือการต่อรองกบัรัฐโดยอาศยัความรุนแรงในการเผชิญหนา้กนัได ้ 
 ดงันั้นวิธีการท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาดังกล่าวให้ส าเร็จไปด้วยดีนั้น        
รัฐควรจะตอ้งน าเอาแนวความคิดในเร่ืองของการเปิดโอกาส เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรม โดยการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจท่ีดีกบัประชาชน การให้ความรู้และเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และ
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เร่งส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกัน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนการส่งเสริมและการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รภาคเอกชน ให้ได้
มีบทบาทในการร่วมรับรู้และตัดสินใจในโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท าใหแ้นวความคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถท่ีจะด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ
มากเพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัได ้
 
2.2 แนวความคิดเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมายอาญาทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองและการควบคุม 
 การ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

2.2.1  แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดใหก้ารกระท าเป็นความผดิอาญา (Criminalization) 
 การก าหนดให้การกระท าใดควรเป็นความผิดอาญานั้น เดิมมีแนวความคิดว่า การ
กระท านั้น ตอ้งเป็นการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรม (Moral Wrongness Approach) เช่น การฆ่า
ผูอ่ื้น หรือการลักทรัพย์ของผูอ่ื้น เป็นต้น แนวคิดน้ีให้ความส าคญักับความผิดถูกชั่วดีของการ
กระท าต่างๆ ของคนในสังคม โดยใช้หลักศีลธรรมเป็นเคร่ืองมือหรือเคร่ืองแบ่งเส้นของการ
ก าหนดให ้การกระท าใดๆ เป็นความผดิอาญา ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสภาพสังคมในอดีตท่ีมีรูปแบบไม่
ซบัซอ้น ประกอบกบัความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการต่างๆ มีไม่มาก จึงสามารถอาศยัแนวความคิด
น้ีใน การก าหนดโทษทางอาญาได ้อยา่งไรก็ตามแนวคิดน้ีมีจุดอ่อนตรงท่ีเป็นการยากท่ีจะแบ่งแยก     
การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนผลประโยชน์ร่วมกนัของคนในสังคม ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนผลประโยชน์
ดงักล่าวยงัไม่ชดัเจนเพียงพอท่ีสังคมนั้นจะเห็นว่าเป็นการผิดศีลธรรม เม่ือการกระท ายงัไม่ชดัเจน
เพียงพอและยงัก ้ าก่ึงอยู่ จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระท าดงักล่าวเป็นความผิดทางอาญา นอกจากน้ี
ศีลธรรมยงัไม่อาจหาบรรทัดฐานท่ีแน่นอนเพราะเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงมิใช่เหตุผลของเร่ืองอยา่งแทจ้ริง15 
 ทวา่ในภายหลงัเม่ือมีการพฒันาแนวความคิดดา้นมนุษยนิ์ยม (Humanitarianism) ท่ีให้
ความส าคญักบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน (Individual autonomy) วา่เป็นส่ิงท่ีมิอาจล่วงละเมิดได ้
ซ่ึงแนวความคิดดังกล่าวเร่ิมมีอิทธิพลต่อความคิดของผูบ้ญัญติักฎหมาย  ท าให้แนวคิดเก่ียวกับ 
ความรับผดิทางอาญานั้นเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยเห็นวา่การกระท าท่ีจะเป็นความผิดอาญานั้น ตอ้ง
เป็นการกระท าท่ีกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของอนัตรายต่อบุคคล (Harms to Other’s Approach) 
โดยแนวคิดน้ีแมว้่าจะแก้ไขปัญหาการน าอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมมาเป็นเคร่ืองมือใน   
                                                 

15  William J. Chambliss. Thomas F. Courtless.  (1991).  Criminal Law, Criminology and Criminal 
Justice  p .28. 
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การก าหนดความรับผิดทางอาญาได้ แต่แนวคิดน้ีก็ยงัมีจุดอ่อนตรงท่ีหากถือตามแนวคิดน้ีอย่าง
เคร่งครัดในการก าหนดความผดิทางอาญาแลว้จะไม่สามารถถือวา่การกระท าบางอยา่งเป็นความผิด
อาญาได้ เช่น การกระท าท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้นหากแต่เป็นอนัตรายต่อตวัผูก้ระท าเองและมี
ผลกระทบทางออ้มต่อสังคม เป็นตน้  
 หลงัจากนั้นแนวความคิดเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาได้เปล่ียนแปลงไปอีก โดยใช้
ความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาวา่การกระท าใดควรจะบญัญติัให้มีโทษทาง
อาญาหรือไม่ (Communication Welfare Approach) กล่าวคือพิจารณาว่าการกระท านั้ นมีผลต่อ 
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือไม่ ถา้มีจึงจะถือวา่การกระท านั้นควรจะ
เป็นความผิดทางอาญา แนวความคิดน้ีช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดความรับผิดทางอาญา
โดยอาศยัแนวคิดทางศีลธรรมและแนวคิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ และมีลกัษณะเป็นพลวตัร
มากกวา่ กล่าวคือการกระท าท่ีสังคมหน่ึงมองวา่เป็นการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของคนในสังคมนั้ นอาจไม่ถือเป็นการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของคนในอีกสังคมก็ได ้รวมถึงในสังคมนั้นๆ เองการกระท าท่ีสังคมนั้น
มองวา่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงก็
อาจจะไม่ใช่การกระท าท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีอีกช่วงเวลาหน่ึงก็ได้
เช่นกนั ซ่ึงท าใหก้ารก าหนดความรับผิดทางอาญาของการกระท าต่างๆ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของสังคมมากข้ึน 
  อย่างไรก็ตาม แนวความคิดในการก าหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นความผิดทางอาญานั้น 
สามารถแยกพิจารณาไดอี้ก 2 ประการคือ16  
 ประการแรก “รัฐเป็นผูก้  าหนด” หมายความว่าพฤติกรรมใดแม้จะผิดศีลธรรมหรือ
กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเพียงใดก็ตาม ถา้รัฐไม่ไดก้  าหนดให้พฤติกรรมดงักล่าวเป็น
ความผดิอาญา พฤติกรรมนั้นก็จะไม่ถือเป็นความผดิอาญาแต่อยา่งใด  
 ประการท่ีสอง “สังคมเป็นผูก้  าหนด” ทั้งน้ีค  านึงถึงความเสียหายท่ีสังคมได้รับ โดย
ผลกัดนัผ่านกระบวนการนิติบญัญติั ท าให้การกระท าหรือพฤติกรรมใดท่ีสังคมเห็นว่าสมควรให้
เป็นความผิดอาญา ไดรั้บการรับรองจากฝ่ายนิติบญัญติัโดยตราเป็นกฎหมายบญัญติัให้การกระท า
นั้นเป็นความผดิอาญาตามกฎหมาย 

 โดยปกติการบญัญติักฎหมายให้มีโทษทางอาญามิใช่ส่ิงท่ีรัฐกระท าไดโ้ดยไม่ค  านึงถึง
ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ เน่ืองจากโทษทางอาญามีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลท่ี
                                                 

16  วสุิทธิพงษ ์ บุญโญภาส.  (2548).  ความเหมาะสมของการก าหนดความผดิอาญาอนัเนื่องมาจากการ
ใช้เช็ค.  หนา้ 98.  
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รัฐธรรมนูญไดใ้ห้การรับรองไว ้ดงันั้นการบญัญติักฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยั
หลายดา้นประกอบกนั เช่น แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ17 ความร้ายแรง
ของสภาพปัญหาท่ีน าไปสู่การบญัญติัความผิดอาญา หรือความจ าเป็นอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้18    
เป็นต้น ซ่ึงโทษทางอาญานั้นเป็นการลงโทษท่ีรุนแรงและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผิด จึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าโทษทางอาญาควรใช้
กบัการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
เท่านั้น ศาสตราจารย ์Herbert L. Packer แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด เสนอหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดโทษอาญาซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางไว ้ดงัน้ี 
 1. คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าการกระท านั้นคุกคาม หรือเป็นอันตรายต่อการอยู่
ร่วมกนัในสังคม โดยมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของบุคคล
และสังคม เช่น การฆ่าผูอ่ื้น การข่มขืน การชิงทรัพย ์เป็นตน้  
 2. การลงโทษทางอาญาตอ้งท าใหก้ารกระท าผดินั้นๆ ลดนอ้ยลง 
 3. การลงโทษทางอาญาตอ้งไม่ท าใหพ้ฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องสังคมลดนอ้ยลง 
 4. หากเป็นความผดิอาญาแลว้จะสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม
กนัทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจบักุมผูก้ระท าความผดิเป็นส าคญั 
 5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีประสิทธิภาพในการพิสูจน์ความผิดและ
ลงโทษผูก้ระท าความผิด โดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่การด าเนินกระบวนพิจารณาจนเกินขอบเขต    
ทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ 
 6. ไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่การลงโทษทางอาญา 
 นอกจากน้ีนกักฎหมาย และนกัสังคมวิทยาไดพ้ยายามสร้างหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยขอ้จ ากดั
ของกฎหมายอาญาเอาไว้หลายประการ กล่าวคือ สังคมไม่ควรบัญญัติกฎหมายข้ึนใช้ เพื่อ
วตัถุประสงค ์และสถานการณ์บางประการ โดยมีหลกัในการจ ากดัขอบเขตทางทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี19 
 1. รัฐไม่ควรบญัญัติความผิดในกฎหมายอาญาโดยมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อให้เกิด
หลกัประกนัวา่การฝ่าฝืนกฎหมายจะไดรั้บการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ตอบแทนดว้ยการลงโทษแต่เพียง
ฝ่ายเดียว 
 2. รัฐไม่สมควรใชก้ฎหมายอาญาลงโทษความประพฤติท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

                                                 
17  หยดุ แสงอุทยั.  (2538).  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป.  หนา้ 153. 
18  คณิต ณ นคร. (2543).  กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป.  หนา้ 31. 
19  ประธาน วฒันวาณิชย.์  (2546).  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัอาชญาวทิยา. หนา้ 356-360. 
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 3. รัฐไม่ควรใช้กฎหมายอาญาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงสามารถ
บรรลุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานนอ้ยกวา่ 
 4. รัฐไม่ควรใชก้ฎหมายอาญาในกรณีท่ีผลร้ายซ่ึงเกิดจากการลงโทษมีมากกวา่ผลร้าย
ซ่ึงเกิดจากการกระท าความผดิ 
 5. รัฐไม่ควรใช้กฎหมายอาญาโดยมีวตัถุประสงค์ในการบงัคบัให้บุคคลกระท าเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น 
 6. รัฐไม่ควรใช้กฎหมายอาญาห้ามการกระท าซ่ึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอย่างแข็งขนั
จากสาธารณชน 
 7. รัฐไม่ควรบญัญติัความผดิซ่ึงบงัคบัใชไ้ม่ไดใ้นกฎหมายอาญา 
 หลกัเกณฑ์ในการบญัญติักฎหมายอาญาดงัท่ีกล่าวมาเป็นขอ้สมมติฐานซ่ึงอาจใช้เป็น
แนวทางการบญัญติักฎหมายอาญาได ้แต่การบญัญติักฎหมายให้มีความรับผิดทางอาญาในสังคมใด
ก็ตามจะตอ้งพิจารณาปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เช่น 
ระบอบการปกครองประเทศ ความคิดของผูท่ี้มีอ านาจทางการเมือง ค่านิยม และความคิดทาง
ศีลธรรมของประชาชน รวมทั้ งกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ ในสังคม เป็นต้น เช่นในประเทศท่ีมี         
การปกครองระบอบเสรีนิยมหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีนโยบายในการก าหนด
ความผิดอาญาโดยมองว่าการบญัญติัความผิดอาญาเท่ากบัเป็นการก าหนดหน้าท่ีให้แก่ประชาชน
พลเมือง กรณีน้ีจึงตอ้งลดหยอ่นหน้าท่ีท่ีก าหนดแก่ประชาชนพลเมืองของรัฐให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้กล่าวคือ การก าหนดวา่การกระท าใดควรเป็นความผิดอาญาย่อมเป็นไปโดยระมดัระวงั
และผอ่นเบาท่ีสุด20 ดงันั้นการท่ีรัฐจะก าหนดให้การกระท าใดก็ตามเป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญา
ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย สภาพเศรษฐกิจ หรือในสภาวะการณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็น 
รัฐควรค านึงถึงองคป์ระกอบและปัจจยัหลายดา้นประกอบจนเป็นท่ีแน่ใจวา่ทางเลือกในการบญัญติั
กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาถือเป็นทางเลือกสุดทา้ยท่ีไม่มีวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้นได ้หากมีวธีิทางเลือกอ่ืนอยูแ่มว้า่อาจจะเป็นการยุง่ยากและเพิ่มภาระให้กบัรัฐมากกวา่รัฐก็ควรท่ี
จะตอ้งใชว้ธีิดงักล่าว ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าหนดความรับผดิทางอาญาข้ึนมาใชค้วบคุมความประพฤติ
หรือการกระท าใดยอ่มมีผลเป็นการจ ากดัริดรอนสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมนั้นโดยปริยาย 
 จากแนวความคิดท่ีวา่ ความรับผิดทางอาญานั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงโทษ (Punish) 
ผูก้ระท าความผิด หรือผูท่ี้ก่ออาชญากรรม ซ่ึงค าว่า “อาชญากรรม” ในแง่ของกฎหมาย หมายถึง   
การกระท าใดๆ ก็ตามท่ีมีลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อตวับทกฎหมายท่ีบญัญติัไว ้และผูก้ระท า
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการลงโทษตามตวับทกฎหมายท่ีบญัญติัไวใ้นขณะนั้นโดยผา่นองคก์รของรัฐใน
                                                 

20  คณิต ณ นคร. (2548).  นิตธิรรมอ าพรางในนิตศิาสตร์ไทย. หนา้ 96. 
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้ งน้ีไม่ว่าจะมีผูเ้สียหายโดยตรงจากการกระท าความผิดนั้น
หรือไม่21  
 จากความเป็นมาดา้นประวติัศาสตร์ของกฎหมายอาญาไม่วา่จะเป็นในระบบกฎหมายใด 
จะพบวา่เป็นความคิดในเร่ืองการกระท าผิดของบุคคลและการลงโทษนั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยูต่ ั้งแต่สังคม
ดัง่เดิมมาแล้ว เพราะความคิดเช่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงในสามญัส านึกของมนุษยท่ี์ว่าเม่ือมีคนกระท า
ความผิดก็ควรจะถูกลงโทษ ซ่ึงสามญัส านึกเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในความรู้สึกร่วมกันของคนใน
สังคมแต่จะลงโทษดว้ยวิธีอยา่งใดนั้นยอ่มแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคมแต่ละสมยั ซ่ึงเม่ือพิจารณา
จากแนวคิด รูปแบบและวิธีการลงโทษทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศแลว้พบวา่ การลงโทษ
นั้นอาจแบ่งได้เป็น 4 ลกัษณะท่ีส าคญักล่าวคือ การลงโทษทางการเงิน การลงโทษท่ีกระท าต่อ
ร่างกาย การลงโทษโดยการตดัออกจากหมู่คณะ และการลงโทษแบบประจานหรือลดฐานะทาง
สังคม  
 การลงโทษทางอาญาในกฎหมายไทยนั้น ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้
บญัญติัประเภทของโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดไว ้5 สถานกล่าวคือโทษประหารชีวิต จ าคุก 
กกัขงั ปรับ และริบทรัพยสิ์น22 โดยแต่ละประเภทก็มีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั โดยกฎหมายได้
ก าหนดกรอบและเง่ือนไขท่ีศาลจะน าโทษแต่ละประเภทมาใชก้บัผูก้ระท าความผิดหรือจ าเลยในคดี
นั้นๆ ไว ้ นอกจากน้ีหากศึกษาถึงทฤษฎีเร่ืองการก าหนดชั้นโทษและการน าไปปรับใชใ้นประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา 23 การลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิดในอตัราใด   
ตอ้งพิจารณาจากความผิดในแต่ละฐาน ซ่ึงไดจ้ดัเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะของการกระท า 
ความร้ายแรงของความผิด ซ่ึงการจดัเรียงเช่นวา่น้ีเป็นการยึดถือเอาตามลกัษณะของการกระท าเป็น
ส าคญั แต่โดยท่ีรูปแบบและพฤติกรรมการกระท าความผิดในสมยัปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจาก
อดีตมาก กล่าวคือมีความสลบัซบัซอ้นและไร้พรมแดนกวา่ท่ีเป็นมา และสร้างความเสียหายไดอ้ยา่ง
รุนแรง โทษ 5 ลกัษณะท่ีก าหนดไวเ้ช่นนั้น จึงไม่สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการลงโทษ
และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือได้พิจารณาถึงระดบัของโทษในแต่ละฐานความผิดแล้วพบว่า โทษประหารชีวิต
และโทษจ าคุกตลอดชีวิตนั้นเป็นโทษท่ีรุนแรงและไม่มีระดบัชั้นของการลงโทษ และใชเ้ฉพาะใน
อาชญากรรมท่ีสังคมเห็นวา่ร้ายแรง หรือไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน ส่วนโทษท่ีมีการใชเ้ป็นหลกัในฐาน

                                                 
21  โสภา ชปีลมนัน์. (2537). อาชญากรรม: ปัญหาทีค่วรแก้ไขในสังคมปัจจุบัน. หนา้ 7. 
22  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 18. 
23  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  (2551).  การก าหนดช้ันโทษ

และการน าไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา.  หนา้ 1 
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ความผดิแต่ละฐานเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายในอตัราโทษคือ โทษจ าคุกและโทษปรับ 
ซ่ึงก าหนดไวห้ลากหลายระดบัชั้น โดยก าหนดโทษจ าคุก มีดงัน้ี จ  าคุกตลอดชีวิต จ าคุกไม่เกินยี่สิบ
ปี ไปจนถึงจ าคุกเพียงสิบวนั ส าหรับโทษปรับสูงสุด คือ หน่ึงล้านบาท และระดบัชั้นต ่าสุดนั้น 
ก าหนดไวเ้พียงหน่ึงร้อยบาท นอกจากน้ี การแกไ้ขเพิ่มเติมอตัราโทษในความผิดต่างๆ ในประมวล
กฎหมายอาญาย ังมีความหลากหลายแตกต่าง ทั้ งโทษจ าคุกและโทษปรับ อันเน่ืองมาจาก             
การพิจารณาความร้ายแรงของโทษให้เหมาะสมกบัความผิดท่ีผูก้ระท าไดก้ระท าลง โดยมีเหตุผล
ส่วนใหญ่มาจากการลงโทษให้เข็ดหลาบหรือหลาบจ าไม่กลา้กระท าความผิดอีก นอกจากน้ี ได้มี
การเพิ่มโทษปรับในความผิดท่ีแกไ้ขภายหลงัจากท่ีประกาศใชป้ระมวลกฎหมายอาญา เน่ืองจากค่า
ของเงิน ไดล้ดลงจนท าใหอ้ตัราค่าปรับท่ีก าหนดไวเ้ดิมนั้น ไม่มีผลเป็นการยบัย ั้งผูก้ระท าความผดิ 
 ในกรณีของโทษปรับ ก็เป็นโทษทางอาญาท่ีไดรั้บการน ามาใชเ้ป็นสภาพบงัคบัส าหรับ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
นอกเหนือจากโทษจ าคุก  
 การลงโทษปรับ เป็นการลงโทษต่อทรัพย์สินของผูก้ระท าความผิดโดยเช่ือว่าเป็น     
การลงโทษตามวตัถุประสงค ์เพื่อการป้องปรามหรือการข่มขู่ (Deterrence) โดยเป็นการลงโทษต่อ
ทรัพย์สินของผูก้ระท าความผิด เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดมีความเข็ดหลาบ ไม่กระท าผิดซ ้ าอีก 
เน่ืองจากเกิดความกลัวในผลท่ีตนจะได้รับจากการถูกลงโทษ24 ค่าปรับ25 จึงมีความหมายถึง           
การลงโทษใดๆ ท่ีเก่ียวกบัเงินตรา หรือการชดเชยความเสียหายใดๆ แก่ผูเ้สียหายเป็นเงินตรา ซ่ึงใน
ท่ีน้ีหมายความถึงค่าปรับท่ีเป็นการลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเงินตราเท่านั้น  
 โดยในประเทศไทยในปัจจุบนัการลงโทษปรับทางอาญาอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การลงโทษปรับตามก าหนดอตัราสูงสุด – ต ่าสุด 

  การลงโทษปรับตามอตัราขั้นสูงสุด - ต  ่าสุด ท่ีมีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
เป็นการก าหนดอัตราโทษปรับท่ีแน่นอน (Fixed Sum) กล่าวคือ จะปรับได้ไม่ต  ่ากว่าอัตราท่ี
กฎหมายก าหนดและตอ้งไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยการก าหนดช่วงของค่าปรับดงักล่าว 
เปิดโอกาสให้ศาลไดใ้ชดุ้ลยพินิจ ซ่ึงศาลจะตอ้งก าหนดอตัราโทษปรับดงักล่าว ให้ไดส้ัดส่วนและ
เหมาะสมกับผูก้ระท าความผิดแต่ละบุคคล ดังนั้นการลงโทษแบบดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง   
ความเป็นอยู ่ฐานะทางการเงินของผูก้ระท าความผิดแต่ละบุคคล เพื่อท่ีจะให้การลงโทษปรับบรรลุ
วตัถุประสงค์ทั้งในบรรดาผูก้ระท าความผิดท่ีมีฐานะร ่ ารวย หรือฐานนะยากจน การก าหนดโทษ
ปรับดงักล่าวจึงตอ้งให้ไดส้ัดส่วนกบัผูก้ระท าความผิดแต่ละบุคคล มิฉะนั้นแลว้การลงโทษปรับ
                                                 

24  พิชยนต ์ นิพาสพงษ.์  (2542).  โทษปรับโดยก าหนดตามวนัและรายได้ (Day Fine).  หนา้ 5. 
25  J.D. Mc Clean and J.C. WOOD.  (1969).  Fine and Monetary Penalties.  pp.152-159. 
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โดยวิธีการดงักล่าวอาจไม่มีผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆ   
สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายในเร่ืองการลงโทษปรับ ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี หรืออาจส่งผลเกินวตัถุประสงคข์องการลงโทษปรับ ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีมีฐานะ
ยากจนท่ีไม่มีเงินพอจะช าระค่าปรับและยอมรับโทษจ าคุกแทนโทษปรับดังกล่าว26

 ซ่ึงปัญหา       
การลงโทษปรับให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิดแต่ละรายดังกล่าว ก็ยงัคงมีปัญหา     
ในเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของศาลว่าจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรท่ีจะก าหนดอตัราโทษปรับส าหรับ
ผูก้ระท าความผดิแต่ละคน ซ่ึงโดยปกติควรจะมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนของอตัราโทษปรับ
กบัผูก้ระท าความผดิแต่ละบุคคล ดงัน้ี27

 

 ก) การก าหนดสัดส่วนหรืออตัราโทษปรับให้ได้สัดส่วนกับภยนัตรายหรือความผิด    
ในเร่ืองน้ีเกณฑ์การก าหนดโทษปรับให้ไดส้ัดส่วนนั้นอาจใชห้ลกัการเดียวกนักบัการก าหนดโทษ
จ าคุกใหไ้ดส้ัดส่วนกบัความรุนแรงของการกระท าความผิด แต่อยา่งไรก็ตาม การก าหนดอตัราโทษ
อาจค านึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนประกอบการพิจารณาก าหนดโทษปรับดว้ย 
 ข) การก าหนดสัดส่วนตามภาวะทางเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นไดว้า่การลงโทษปรับ
ตามอตัราขั้นสูงสุด - ต  ่าสุดดงักล่าวเป็นการขยายอตัราโทษปรับขั้นต ่าและขั้นสูงให้มีระยะท่ีห่างกนั
มากเพื่อให้ศาลมีดุลยพินิจในการบงัคบัใชซ่ึ้งจะเห็นไดจ้ากในประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราท่ี
บญัญติัไว ้เช่น ในความผิดเก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน มาตรา 217 บญัญติัว่า 
“ผูใ้ดวางเพลิงเผาทรัพยข์องผูอ่ื้นตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หน่ึง
พนับาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท” หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 มาตรา 288 ท่ีก าหนดโทษปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท เป็นตน้ 

 2. การลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกระท าความผดิ 

  การลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ จะพบไดม้ากตามกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีมุ่งคุ้มครองเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ของสาธารณะ เช่น ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 296 ท่ีบญัญติัว่า “ผูใ้ดฝ่าฝืน
มาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ ได้รับไว ้หรือพึงจะได้รับเพราะ  
การกระท าฝ่าฝืนดงักล่าว แต่ทั้งน้ี ค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
จะเห็นได้ว่าพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดบทลงโทษแก่
ผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ี
                                                 

26  พิชยนต ์ นิพาสพงษ.์  (2542).  เล่มเดิม.  หนา้ 11-12. 
27  แหล่งเดิม. หนา้ 64-69 
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ผูก้ระท าความผิดจะได้รับ เพื่อท่ีมุ่งหมายคุ้มครองเศรษฐกิจ ความมัน่คงของประเทศชาติโดย      
การก าหนดบทลงโทษปรับท่ีหนกั เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดเข็ดหลาบ ไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิด
หรือไม่กระท าความผิดซ ้ าอีก ตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการลงโทษเพื่อการป้องปราม 
(deterrence) โดยทั้งน้ีการก าหนดอตัราโทษปรับดงักล่าวของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ยงัไดก้  าหนดเพดานขั้นต ่าของค่าปรับไวด้ว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีบญัญติัใน
มาตรา 296 ดงักล่าวไดก้ าหนดจ านวนเงินค่าปรับขั้นต ่าไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท ซ่ึงหมายความ
ว่าแมจ้  านวนเงินค่าปรับท่ีก าหนดไวว้่าเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท า
ความผิดนั้นไดรั้บไว ้หรือพึงจะไดรั้บไว ้เป็นจ านวนเงินไม่ก่ีหม่ืนบาท แต่บุคคลผูก้ระท าความผิด
ตามมาตราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 296 ดงักล่าว ก็ยงัตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงินตามเพดานขั้นต ่า
ท่ีก าหนดไว ้คือไม่น้อยกวา่ 500,000 บาท จึงเห็นไดว้่าการลงโทษปรับโดยก าหนดอตัราโทษปรับ
เพื่อมุ่งคุม้ครองผลประโยชน์ของมหาชนเป็นหลกั โดยมิไดค้  านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระท า
ความผดิแต่อยา่งใดวา่จะมีเงินเพียงพอช าระค่าปรับหรือไม่28  
 นอกจากน้ีในเร่ืองของการคุ้มครองประชาชน ก็มีการก าหนดโทษปรับส าหรับ          
การคุม้ครองผูบ้ริโภค การคา้ท่ีไม่เป็นธรรม โดยเห็นว่าความผิดดงักล่าวเป็นเร่ืองการกระท าต่อ
มหาชน เป็นความผดิเก่ียวกบัทางเศรษฐกิจจึงตอ้งมีการก าหนดอตัราโทษปรับท่ีค่อนขา้งสูง 
 3. การปรับตามรายวนั หรือการลงโทษปรับตลอดระยะเวลาท่ีกระท าการฝ่าฝืน
กฎหมาย 

 การลงโทษปรับดังกล่าวเป็นระบบการลงโทษปรับผูก้ระท าความผิดท่ีกระท า
ความผดิอยา่งต่อเน่ือง หรือกระท าการฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังาน เช่น ตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 จะกระท าการปรับต่อผูก้ระท าความผิดต่อพระราชบญัญติัดงักล่าว เป็นอตัรา
ค่าปรับรายวนั ตลอดระยะเวลาท่ีฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังาน หรือจนกวา่จะไดมี้การปฏิบติัตามให้
ถูกตอ้งตามท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวก าหนดเอาไว้29

 

 4. การปรับรวม 

 เป็นการปรับท่ีมีการบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษโดยเฉพาะ เช่น ในพระราชบญัญติัศุลกากร 
พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ท่ีบญัญติัใหป้รับรวมกนัตามราคาของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยมิไดเ้สีย
ภาษี หรือยงัมิได้ผ่านศุลกากร ซ่ึงราคาของดังกล่าวจะรวมค่าอากรเข้าด้วยทั้งน้ีเพื่อมุ่งคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของรัฐตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ30  เป็นตน้ 

                                                 
28  แหล่งเดิม. หนา้ 14. 
29  แหล่งเดิม. หนา้ 46. 
30  แหล่งเดิม. หนา้ 47. 
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 การศึกษาระดบัชั้นโทษนั้น มีนยัส าคญัประการหน่ึง คือ ช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงระดบั
ความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีรัฐและสังคมให้ความส าคญั อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด
จะตอ้งไดรั้บโทษในชั้นสูงสุด อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัก็ควร
จะไดรั้บโทษในระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม ระดบัของโทษนั้นก็จะตอ้งมี
ความยดืหยุน่ต่อการน าไปปรับใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมแก่พฤติการณ์และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์ระดบัชั้นโทษท่ีเหมาะสมแลว้ การจะน าไปปรับใชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมนั้นจะเป็นส่ิงส าคญัยิ่งข้ึน ด้วยเหตุท่ีการกระท าความผิดแต่ละลักษณะใน
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญาจะมีความสลบัซบัซ้อน และแตกต่างกนั
ออกไป อาทิ ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สิน ซ่ึงแต่ละลักษณะนั้ นย่อมมี          
ความรุนแรงแตกต่างกนัไปไดต้ามยคุสมยั ซ่ึงเกิดจากความเห็นพอ้งร่วมกนัของคนในสังคมและรัฐ 
ดังนั้นระดับชั้ นของโทษและความผิดในแต่ละฐานนั้นมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร และหากมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในการกระท าความผิดเบ่ียงเบนไป เป็นเหตุให้การกระท าความผิด       
บาง ลักษณะเปล่ียนไปจากความผิดเล็กน้อยไปสู่อาชญากรรมท่ีรุนแรง ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ระดบัชั้นของโทษเช่นวา่น้ีจึงตอ้งศึกษาเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการก าหนดโทษวา่
ควรมีอยา่งไร 
 แนวทางในการก าหนดระดบัโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทษจ าคุกและโทษปรับนั้น ใน
กฎหมายต่างประเทศมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั31  กล่าวโดยเฉพาะในกฎหมายระบบ Common Law  
ซ่ึงให้ดุลยพินิจของศาลทั้ งในการก าหนดโทษได้กวา้งขวาง และมีกระบวนการก าหนดโทษ           
ท่ีเหมาะสมกบัการกระท าความผิดและตวัผูก้ระท าความผิด ไดมี้การก าหนดวิธีการก าหนดโทษไว้
เป็นแนวทางให้ศาลได้น ามาปรับใช้กับผูก้ระท าความผิดและการกระท าความผิดในแต่ละคดี 
เ รียกว่า  Sentencing Process  และ  Sentencing Guidelines เพื่ อ ก่อให้ เ กิดความเสมอภาคใน            
การลงโทษ และมีความเหมาะสมของการลงโทษ ทั้ งในด้านความร้ายแรงของความผิดและ
สภาพแวดลอ้มของผูก้ระท าความผดิ ส่วนในระบบกฎหมายท่ีใชป้ระมวล หรือระบบ Civil Law ซ่ึง
มีแนวทางในการก าหนดโทษ โดยก าหนดอตัราโทษแต่ละฐานความผิดไวช้ดัเจนในฐานความผิด 
แต่ละฐาน และให้ดุลพินิจศาลในการก าหนดโทษ โดยพิจารณาถึงสภาพของความผิดและภูมิหลงั
ของผูก้ระท าความผดิประกอบเพื่อก าหนดวธีิการลงโทษและจ านวนโทษให้เหมาะสมกบักรณีนั้นๆ 
ทั้งน้ี โดยมีเป้าหมายเดียวกนั คือ ต้องการให้มีความเหมาะสมในการก าหนดโทษและบงัคบัใช้

                                                 
31  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 2 
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มาตรการการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและผูก้ระท าอนัน าไปสู่ผลของการท าให้สังคม
ปลอดภยัจากการกระท าความผดิของผูน้ั้นอีก และมีความเป็นธรรมแก่ผูต้อ้งรับโทษ32 
 ขอ้พิจารณาในปัญหาเร่ืองการก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัความผิดท่ีฝ่ายนิติบญัญติัได้
ก าหนดไวใ้นกฎหมายอาญาแต่ละฐานนั้น ก าหนดโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ท่ีพิจารณาถึงความร้ายแรง
หรือความเป็นอนัตรายของความผดิ และก าหนดใหศ้าลสามารถใชดุ้ลยพินิจน าเหตุลดโทษหรือเพิ่ม
โทษมาปรับใช้ในการก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าความผิดให้เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งลักษณะ     
ความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพของผู ้กระท าความผิดแต่ละกรณีไป ดังนั้ น 
กฎหมายบางประเทศจึงมีมาตรการท่ีใหศ้าลใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดโทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท า
ความผิดอยา่งกวา้งขวางโดยพิจารณาถึงความน่าต าหนิของผูก้ระท า สภาพแวดลอ้ม และความเป็น
อนัตรายท่ีผูน้ั้นจะก่อให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าซากหากกลบัไปสู่สังคม ในขณะเดียวกนัถา้ศาล
เห็นว่าเป็นบุคคลท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสังคม กฎหมายได้ก าหนดมาตรการอ่ืนท่ีไม่ใช่การจ าคุก
เพื่อให้ศาลมีอ านาจใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อการลงโทษผูก้ระท าความผิดโดยชุมชน ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งถูกลงโทษจ าคุก และมีโอกาสปรับตวัเขา้สู่สังคมได้เร็วข้ึน   
โดยไม่ตอ้งส่งเขา้เรือนจ า ซ่ึงมาตรการทางเลือกเหล่าน้ี เป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีน่าจะน ามาใช้ใน   
การลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิดในกฎหมายไทย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัมีไม่มากนกั เน่ืองจากส่วนใหญ่
ศาลมกัใชม้าตรการในเร่ืองรอการลงโทษหรือการคุมประพฤติซ่ึงตอ้งถูกจ ากดัเฉพาะในคดีท่ีศาลจะ
ก าหนดโทษจ าคุก ไม่เกินสามปีและผูก้ระท าความผดิไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกมาก่อน33 ดงันั้น ขอ้จ ากดั
อีกประการหน่ึงของกฎหมายไทย คือ การท่ีศาลมีโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยัน้อยเกินไป    
ท่ีจะน ามาเพื่อเป็นมาตรการลงโทษแก่ผู ้กระท าความผิดให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการลงโทษในปัจจุบนัซ่ึงมีทั้งการลงโทษเพื่อทดแทนความเสียหายท่ีผูก้ระท า
ความผิดก่อให้เกิดข้ึนแก่สังคมและผูเ้สียหาย ในขณะเดียวกนัการลงโทษตอ้งค านึงถึงการป้องกนั
สังคม โดยมีมาตรการท่ีท าให้ผูน้ั้นเกรงกลวัไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิด หรือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผิด หรือตดัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีผูน้ั้นจะกระท าความผิดซ ้ า
อีก นอกจากน้ีแนวคิดในการลงโทษในปัจจุบนัยงัมีแนวคิดท่ีให้มีการสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) เพื่อแก้ปัญหาความขดัแยง้และท าให้ผูก้ระท าความผิดตระหนักในความผิดท่ีตนเองได้
ก่อให้เกิดข้ึนแก่สังคมหรือผูเ้สียหาย ทั้ งน้ีจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอีก ซ่ึงแนวคิดใน          
การลงโทษเหล่าน้ี จะอาศัยความหลากหลายของโทษจ าคุกหรือโทษปรับท่ีมีอยู่ในประมวล
กฎหมายอาญาของไทย เพื่อให้ศาลก าหนดโทษหรือมาตรการทางเลือกอย่างอ่ืนให้สอดคลอ้งกบั
                                                 

32  แหล่งเดิม.  หนา้ 2-3. 
33  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 56  
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วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามท่ีกล่าวแล้วไม่ได้ทั้ งหมด34 ด้วยเหตุน้ีการศึกษาถึงโทษและ       
การก าหนดชั้นโทษในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา จึงมีความส าคญั
ต่อการก่อให้เกิดแนวคิด และข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพฒันาและจดัวางระบบชั้นโทษท่ีอาจจะมี        
การปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการก าหนดโทษท่ีเหมาะสมในกฎหมายของ
ไทยต่อไป  
  นอกจากน้ีเก่ียวกบัแนวความคิดในการก าหนดโทษในความผิดแต่ละฐาน ซ่ึงด าเนินการ
โดยองค์กรนิติบัญญัติของแต่ละประเทศ หรือแนวทางการก าหนดโทษของศาล (Sentencing 
Process) ซ่ึงองค์กรศาลได้น ามาใช้ในการก าหนดโทษให้เหมาะสมกับผูก้ระท าความผิดนั้น มี
แนวคิดในการก าหนดโทษโดยตั้ งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีการลงโทษหรือวตัถุประสงค์ของ      
การลงโทษอนัเป็นท่ียอมรับกนัในวงการวิชาการอยูท่ ัว่ไป เพียงแต่วา่ ผูบ้ญัญติักฎหมายอาญาหรือ  
ผูพ้ิพากษาท่ีใช้โทษอาญาเพื่อลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิด จะถือแนวทางในการลงโทษโดยอาศยั
พื้นฐานทางทฤษฎีใดเป็นส าคญั ทั้งน้ีแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษน้ีมีผูว้าง
แนวคิดทฤษฎีไวห้ลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุปออกมาเป็น แนวคิดในเร่ืองความมุ่งหมายของ        
การลงโทษท่ีเป็นสากล และยึดถือกนัในปัจจุบนั ดงัเช่นการแบ่งความมุ่งหมายของการลงโทษตาม
แนวคิดทฤษฎีใหม่อีก 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
 1. ทฤษฎีเด็ดขาด (Absolute Theory) 
 2. ทฤษฎีสัมผสั (Relative Theory) 
 1.  ทฤษฎีเด็ดขาด (Absolute Theory)35 
 ทฤษฎีเด็ดขาดนั้น หมายถึง ทฤษฎีท่ีอ้างว่าเป็นทฤษฎีท่ีถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึง
กาลเทศะ หรือพฤติการณ์แวดลอ้มใดๆ ทั้งส้ิน กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ียืนยนัตนเองวา่ถูกตอ้งไม่วา่จะ
น าไปใชใ้นสถานท่ีใด เม่ือใด หรือจะกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ เป็นทฤษฎีท่ีใชไ้ดเ้สมอไป และใชไ้ด้
ตลอดไป ในส่วนท่ีเก่ียวกบัจุดประสงคใ์นการลงโทษนั้น ทฤษฎีเด็ดขาดถือวา่การท่ีกฎหมายอาญา
บญัญติัให้ลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้นก็เพราะเหตุท่ีได้มีการกระท าความผิดเกิดข้ึนอย่างเดียว 
กล่าวคือ จะตอ้งมีการลงโทษเพื่อให้มีการตอบแทนแกแ้คน้ท่ีถูกตอ้งต่อผูก้ระท าความผิด เหตุผลท่ี
ตอ้งมีการลงโทษเพื่อเป็นการทดแทนความผดิหรือใหส้าสมกบัความผดิน้ี 
 
 
 
                                                 

34  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 3 
35  แสวง บุญเฉลิมวภิาส.  (2539).  หลกักฎหมายอาญา.  หนา้ 132. 
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 2. ทฤษฎีสัมผสั (Relative Theory)36 
 ทฤษฎีสัมผสัน้ีไม่ใช้เฉพาะเร่ืองจุดประสงค์ของการลงโทษเท่านั้น แต่ใช้ในเร่ือง
อ่ืนๆ ดว้ยทฤษฎีน้ีถือว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ีไม่ไดเ้ด็ดขาด ทฤษฎีน้ียอ่มถูกตอ้งต่อเม่ือค านึงถึง
กาลเทศะ และพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ โดยทฤษฎีสัมผสัไม่ได้พิจารณาในแง่ของการกระท า
ความผิด แต่ไดพ้ิจารณาในแง่ท่ีว่าจะลงโทษอยา่งใดจะเกิดประโยชน์ และโดยเหตุนั้นการลงโทษ
จะตอ้งค านึงถึงตวัผูก้ระท าความผิด และบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม โทษนั้นควรจะมีผลเป็นการกระท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิหวาดกลวั และใหผู้ก้ระท าความผิดกลบัตนเป็นคนดี หรือท าให้สังคมปลอดภยั
จากการกระท าความผดินั้นเพื่อป้องกนัขดัขวางมิใหมี้การกระท าความผดิเกิดข้ึนอีก การท่ีจะป้องกนั
ขดัขวางมิใหก้ารกระท าความผดิเกิดข้ึนอีกนั้นมีอยูส่องประการ กล่าวคือ 

 (ก)  ป้องกนัทัว่ไป กล่าวคือ การลงโทษตอ้งเป็นการป้องกนัมิให้บุคคลทุกๆ คน
กระท าความผิด ทั้งน้ีหมายความว่าจะตอ้งลงโทษเพื่อให้บุคคลทุกๆ คนหวาดกลวัไม่กล้ากระท า
ความผิดอย่างเดียวกนันั้นข้ึนอีก หรือจะกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือจะตอ้งลงโทษผูก้ระท าความผิด 
เพื่อให้เป็นแบบอย่างซ่ึงบงัคบัจิตใจบุคคลทัว่ไปท่ีจะคิดกระท าความผิดอย่างเดียวกนัให้งดเวน้
ความคิดนั้นเสีย 

 (ข)  ป้องกนัพิเศษ กล่าวคือ การลงโทษเป็นการป้องกนัผูก้ระท าความผิดนั้นเอง 
ไม่ใหก้ระท าความผดิข้ึนอีก ทั้งน้ีเพราะการกระท าความผิดเกิดข้ึนแลว้ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย 
ผูท่ี้ถูกฆ่าก็ไดต้ายไปแลว้ จะลงโทษผูก้ระท าความผดิอยา่งไรผูท่ี้ตายไปแลว้ก็ไม่ฟ้ืนคืนมาได ้ฉะนั้น
การลงโทษจึงควรท่ีจะป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าความผดินั้นเองกลา้กระท าความผดิอีก  

จากการท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการลงโทษต่างๆ เราจะเห็นวา่ความประสงคข์องการลงโทษ
ในแต่ละทฤษฎี ยอ่มแตกต่างกนัไป จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะลงโทษให้บรรลุผลในทุกเร่ืองและหากจะ
เลือกใชท้ฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงแต่เพียงทฤษฎีเดียว ยอ่มไม่ไดรั้บผลอนัเป็นท่ีน่าพอใจ นกัอาชญวิทยา
หลายท่านจึงมีความคิดวา่น่าจะประสานทฤษฎีต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้ไดผ้ลดีในทางปฏิบติัเรียกวา่ 
ทฤษฎีผสม ส่วนจะใชท้ฤษฎีใดเป็นทฤษฎีหลกัทฤษฎีใดเป็นทฤษฎีรองอาจเห็นต่างกนัไป37 อยา่งไร
ก็ตาม กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาทั้ งหมดได้ว่า จนถึงปัจจุบนัแนวคิดในเร่ือง    
ความมุ่งหมายของการลงโทษท่ียอมรับกนัเป็นสากล สามารถแยกออกไดเ้ป็น 6           38 
 1. ทฤษฎีทดแทน (Retributive) 
 2. ทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence) 

                                                 
36  แหล่งเดิม. หนา้ 132 
37  แหล่งเดิม.  หนา้ 135. 
38  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 4.  
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 3. ทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟู (Reformation and Rehabilitation) 
 4. ทฤษฎีตดัผูก้ระท าความผดิออกจากจากสังคม (Incapacitation) 
 5. ทฤษฎีเยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหาย (Restitution) 
 6. ทฤษฎีกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) 

1. ทฤษฎีทดแทน (Retributive)39 
 ทฤษฎีน้ี เห็นว่าการลงโทษจะตอ้งประกอบด้วยหลกัสามประการจึงจะชอบธรรม 

ประการแรก ตอ้งกระท าเพื่อแก้ไขความเสียหายท่ีผูก้ระท าก่อให้เกิดข้ึนแก่สังคมหรือทดแทน
ความรู้สึกของผูเ้สียหายท่ีไดรั้บ ประการท่ีสอง การลงโทษตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรม หมายถึง
ไดส้ัดส่วนต่อผลประโยชน์ท่ีผูน้ั้น ไดรั้บจากการกระท าความผิด และประการสุดทา้ย การลงโทษ
ตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความผิด ซ่ึงหมายความวา่ โทษจะร้ายแรงตามความเสียหายท่ีผูก้ระท าความผิด
ก่อใหเ้กิดข้ึนในสังคม40 
 2. ทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence)41 
 ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ การลงโทษท่ีจะมีผลต่อการข่มขู่ไดน้ั้น ผูล้งโทษตอ้งก าหนดโทษให้
สูงจนท าใหผู้ก้ระท าความผดิเกรงกลวั เพราะบุคคลผูก้ระท าการจะค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีตามมา 
หากการกระท าความผิดไดผ้ลดีมากกว่าโทษท่ีได้รับ ผูน้ั้นจะกระท าความผิด แต่ถ้าโทษท่ีได้รับ
มากกวา่ผลท่ีได ้จากการกระท าความผิด ผูก้ระท าก็จะไม่กระท าความผิด การข่มขู่น้ีมีสองลกัษณะ 
คือการข่มขู่โดยเฉพาะ หมายถึง การลงโทษเป็นการข่มขู่ผูถู้กลงโทษเอง มิให้กระท าความผิดอีก 
ส่วนการลงโทษผูก้ระท าความผิดมีผลเป็นการข่มขู่โดยทัว่ไป คือ ท าให้ประชาชนเห็นการลงโทษ
แลว้กลวั ไม่กลา้จะกระท าความผดินั้นดว้ย 
 อย่างไรก็ดี Jeremy Bentham ได้ให้หลกัไวว้่า การลงโทษท่ีจะมีผลเป็นการยบัย ั้งนั้น
ไม่ได้หมายถึงการก าหนดโทษรุนแรงเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส่ีประการ คือ 
ประการแรก การบงัคบัโทษตอ้งแน่นอน ไม่เลือกปฏิบติั ประการท่ีสอง การลงโทษตอ้งรุนแรง
พอท่ีจะยบัย ั้งมิให้คนคิดท่ีจะกระท าความผิด ประการท่ีสาม การลงโทษตอ้งรวดเร็ว และประการ
สุดทา้ย การลงโทษตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อใหค้นทัว่ไปไดรั้บรู้ถึงผลของการกระท าความผิด 
อนัเป็นการข่มขู่โดยทัว่ไป42 

                                                 
39  แหล่งเดิม.  หนา้ 5. 
40  Susan Easton and Chistine Piper.  (2005).  Sentencing and Punishment: A Quest for Justice.   

pp.49-55. 
41  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 5. 
42  ณรงค ์ใจหาญ.  (2543).  กฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษและวธีิการเพือ่ความปลอดภัย.  หนา้ 29. 
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 3. ทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟู (Reformation and Rehabilitation)43 
 ทฤษฎีน้ีเนน้การปฏิบติัต่อตวัผูก้ระท าผดิโดยตรง โดยก าหนดให้การลงโทษมีวิธีการ
ท่ี จะท าใหผู้ก้ระท าความผดิเปล่ียนนิสั หรือปรับปรุงพฤติกรรมให้เขา้กบัสังคมได ้ซ่ึงหากปรับปรุง
ผูก้ระท าความผดิได ้ผูน้ั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดการกระท าความผดิอีกต่อไป ดงันั้น การลงโทษตามทฤษฎี
น้ีจึงเป็นการแก้ไขโดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของผู ้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล โดยเน้น         
การบ าบดัรักษา แทนการลงโทษเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ดังเช่นการลงโทษโดย      
การข่มขู่หรือการทดแทน ดงันั้น วิธีการบ าบดัผูก้ระท าความผิดจึงไม่เนน้การลงโทษในเรือนจ า แต่
อาจให้ผูน้ั้นอยูใ่นสังคมและใชม้าตรการคุมประพฤติหรือการบ าบดัทางกายภาพหรือจิตใจแทนได ้
มาตรการเหล่าน้ีท าให้เกิดวิธีการลงโทษโดยชุมชน (Community Sentence)44 ข้ึนเพื่อเป็นมาตรการ
ในการแก้ไขบ าบดัและฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมแทนการน าไปกกัขงัใน
เรือนจ า 
 4. ทฤษฎีตดัผูก้ระท าความผดิออกจากจากสังคม (Incapacitation)45 
 การลงโทษตามทฤษฎีน้ี เพื่อความประสงคจ์ะตดัโอกาสท่ีผูน้ั้นจะกระท าความผิดต่อ
สังคม ดงันั้นระหวา่งท่ีผูน้ั้นไดรั้บโทษ สังคมจะปลอดภยัจากการกระท าความผิดของผูน้ั้น ดงันั้น
การลงโทษตามทฤษฎีน้ีจึงเนน้การลงโทษท่ีผูน้ั้นไม่มีโอกาสท่ีจะกระท าความผิด ซ่ึงอาจเป็นโทษ
ประหารชีวติ จ  าคุกตลอดชีวิต หรือในปัจจุบนั มีการกกักนัผูก้ระท าความผิดติดนิสัยเพื่อให้ผูน้ั้นไม่
อาจก่อให้เ กิดการกระท าความผิดจนกว่าจะพ้นสภาพความเป็นอันตรายต่อสังคม ดังนั้ น
แนวความคิดในทฤษฎีน้ี จึงมุ่งประโยชน์สุขของสังคมให้ปลอดภยัต่อการกระท าความผิด และเนน้
การควบคุมผูท่ี้เป็นอนัตรายต่อสังคมโดยใชม้าตรการควบคุมอยา่งเขม้งวด เพื่อใหส้ังคมปลอดภยั 
 
 5. ทฤษฎีเยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหาย (Restitution)46 
 แนวความคิดในการลงโทษเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายน้ี มีผลมาจาก
แนวความคิดในเร่ืองของ Victimology47 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญัของผูเ้สียหายหรือเหยื่อ  
ในคดีอาญาท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองและเยียวยาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงแต่เดิมแนวคิด
ในการด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าความผดิ เป็นเร่ืองระหวา่งรัฐกบัผูก้ระท าความผดิเท่านั้น ส่วนผูเ้สียหาย

                                                 
43  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 5-6. 
44  David Garland and Peter Young.  (1989).  Power to Punish.  pp.146-165. 
45  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 6. 
46  แหล่งเดิม. หนา้ 6-7. 
47  Andrew Karmen.  (2001).  Crime Victims : An Introduction to Victimology.  pp.8-20.  
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มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย หากจะเรียกร้องค่าเสียหายตอ้งไปด าเนินการในคดีแพ่งต่างหาก ในทฤษฎี
ท่ีเป็นแนวคิดในการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายน้ี ท าให้การก าหนดโทษของศาลจะตอ้ง
ค านึงถึงความพอใจท่ีผูเ้สียหายไดรั้บชดใช้ค่าเสียหายจากผูก้ระท าความผิด หากผูเ้สียหายได้รับ
ชดใช้ก็จะรับโทษนอ้ยลง หรือในบางกรณีศาลอาจมีค าสั่งให้ผูก้ระท าความผิดชดใช้ความเสียหาย
ใหแ้ก่ผูเ้สียหาย หรือผูเ้สียหายอาจไดรั้บค่าทดแทนความเสียหายจากการกระท าความผิดโดยรัฐ เช่น
ในกรณีพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544 เป็นตน้ 
 6. ทฤษฎีกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice)48 
 ทฤษฎีน้ีพฒันามาจากแนวคิดในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายตามขอ้ 5 แต่มีขอ้
แตกต่างตรงท่ีแนวความคิดในทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นการประนีประนอมยอมความกนัในคดีอาญาของ    
ฝ่ายผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผดิ โดยเนน้ท่ีจะมีการส่ือสารท าความเขา้ใจเพื่อให้ผูก้ระท าความผิด
ไดมี้ความตระหนกัถึงผลเสียหายท่ีตนไดก่้อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายและตอ้งด าเนินการ
เพื่อท าให้ผูเ้สียหายไดรั้บส่ิงท่ีเขาสูญเสียคืนมา ซ่ึงอาจไม่ใช่การชดใช้ด้วยเงินแต่อาจเป็นการขอ
โทษ หรือ ท างานชดใช้ให้แก่ผูเ้สียหาย เป็นตน้ ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายให้ทั้งผูเ้สียหายและผูก้ระท า
ความผิดมีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัและอยู่กนัไดอ้ยา่งสมานฉันท์ไม่ก่อให้เกิดขอ้พิพาทต่อไป อนัเป็น
การลดความขดัแยง้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะน าไปสู่การกระท าความผิดซ ้ า แนวความคิดน้ีน ามาใชใ้นการ
ลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยใช้กระบวนการประชุมครอบครัว (Family 
group conference) และให้ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนมีความตระหนักในผลเสียหายท่ีตน
ก่อให้เกิดข้ึนและพยายามเยียวยาความเสียหายนั้น ส่วนในสหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์แคนาดา และอเมริกาใต ้ไดน้ าแนวความคิดดงักล่าวมาใชใ้นมาตรการลงโทษในชุมชน
ส าหรับผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ดว้ย 
 แนวความคิดในการลงโทษท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งใชม้าตรการทางอาญาเพื่อ
ก าหนดโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิด โดยเนน้ผลของการลงโทษวา่มีผลอย่างไร ซ่ึงการลงโทษตาม
ทฤษฎีทดแทน เน้นการลงโทษเพราะตอบแทนการกระท าท่ีผูก้ระท าความผิดไดก้ระท าต่อสังคม
หรือผูเ้สียหาย ส่วนการลงโทษตามทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้ง ทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด และทฤษฎี
ตดัผูก้ระท าความผดิออกจากสังคมมีวตัถุประสงคท่ี์จะป้องกนัการกระท าความผิดซ ้ าโดยเนน้การใช้
มาตรการทางอาญาเพื่อไม่ให้ผูน้ั้นกระท าความผิดอีก อนัจะท าให้สังคมปลอดภยั ส่วนทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อชดใช้ความเสียหายแก่ผูเ้สียหายหรือเพื่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็น
แนวคิดท่ีแตกออกมาโดยให้ความส าคญักับผูเ้สียหายและกระบวนการยุติขอ้พิพาทเพื่อจะไม่มี    
                                                 

48  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 7-8. 
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การกระท าความผิดซ ้ าอีก ซ่ึงผลสุดทา้ยคือความสงบสุขต่อสังคมโดยรวมท่ีจะไม่มีขอ้พิพาทท่ี
เกิดข้ึนจากคู่กรณีเพราะคู่กรณีไดค้วามพึงพอใจจากกระบวนการยติุธรรมทางอาญาแลว้ 

อยา่งไรก็ดี แนวความคิดในการลงโทษดงักล่าวในแต่ละประเทศน าแนวความคิดเหล่าน้ี
มาใช้แตกต่างกนัจึงท าให้อตัราโทษของความผิดท่ีก าหนดไวมี้ความแตกต่างกนั หรือการก าหนด
โทษของศาลซ่ึงอาจมีแนวคิดในการลงโทษแตกต่างกนัในแต่ละทฤษฎี 
 นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีแล้วยงัเป็นท่ีทราบกันดีว่ากฎหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิง 
เน่ืองจากกฎหมายนั้นตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัปรากฎการณ์หรือกิจกรรมในสังคม ดงันั้นการศึกษา
กฎหมายจึงตอ้งพิจารณาถึงวิวฒันาการของกฎหมายควบคู่กบัวิวฒันาการของสังคม ซ่ึงสามารถ
สรุปได้ว่า วิวฒันาการของกฎหมายนั้นมีด้วยกันสามยุค ส่งผลให้กฎหมายปรากฎออกมาสาม
รูปแบบ คือ กฎหมายประเพณี หรือกฎหมายชาวบ้าน (Volksrecht) กฎหมายของนักกฎหมาย 
(Juristenrecht) และกฏหมายเทคนิค (Technical Law) ซ่ึงสามารถอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ
ปรากฎการณ์ของวิวฒันาการทางกฎหมาย อันจะน ามาสู่กระบวนการในการจ าแนกลักษณะ        
การกระท าความผดิ และมาตรการลงโทษ ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี  
 จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ถึงการอุบติัข้ึนของกฎหมายแห่งกฎหมาย อนัเป็นแบบแผน   ความ
ประพฤติของคนในสังคม พบว่ากฎหมายนั้นก่อตวัข้ึนเองในสังคมมนุษย์แล้วค่อยๆ คล่ีคลาย
วิวฒันาการมาจนถึงปัจจุบนั มิได้เกิดข้ึนเองตามเจตจ านงของมนุษยแ์ต่อย่างใด49 ยกตวัอย่างเช่น 
สัญชาติญาณในการหวงแหนอาณาเขตของสัตว์รวมทั้งมนุษย์ ลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าว
สะทอ้นให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ทางความประพฤติท่ีสะทอ้นออกมาเป็นสภาพบงัคบัทางเขตแดน ซ่ึงมี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมในการหวงแหนทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นการถือครองของตน พฤติกรรม
ดงักล่าวไดมี้การถ่ายทอดไปสู่สมาชิกในสังคมโดยไม่รู้ตวั กล่าวคือเม่ือคร้ังหน่ึงไดป้ระพฤติปฏิบติั
กันแล้วก็จะท าให้มีการปฏิบัติต่อไปอีกเร่ือยๆ จนท าให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับโดยการปฏิบัติ
ติดต่อกนัไปเป็นระยะเวลายาวนาน เม่ือมีการถือปฏิบติัมาเร่ือยๆ ก็จะท าให้กฎเกณฑ์นั้นปรากฎตวั
เป็นรูปเป็นร่างชดัเจนข้ึนและเป็นท่ียอมรับกนัวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง และจ าเป็นตอ้งปฏิบติัเช่นนั้น ซ่ึง
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปรากฎการณ์ดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ในการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็น
ศีลธรรมในสังคม (Norm) 
 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษสองประการ คือมนุษย์มี
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะขอ้เทจ็จริง (Factual Reason) อีกทั้งมนุษยน์ั้นสามารถจ าแนกวา่
ส่ิงใดผิดส่ิงใดถูกซ่ึงเรียกว่าเหตุผลในทางศีลธรรม (Moral Reason) ทั้งน้ีเม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ข้ึนมา 
                                                 

49  ปรีดี  เกษมทรัพย.์  (2531).  ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น ของศาสราจารย ์ดร. ปรีดี เกษมทรัพย.์  รวม
บทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีด ี เกษมทรัพย์.  หนา้. 8-9. 
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มนุษยก์็จะใชค้วามสามารถดงักล่าวในการพิจารณาวา่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด การวินิจฉยัดงักล่าวเกิดข้ึน 
โดยอตัโนมติัจากการเช่ือมโยงกนัระหวา่งเหตุผลทางศีลธรรมและเหตุผลของเร่ือง เม่ือการวินิจฉัย
ความถูกผิดได้รับการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและยาวนานก็ฝังอยู่ในจิตส านึกของมนุษย ์จนกระทัง่
ต่อมาก็กลายเป็นท่ียอมรับกนัโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการวินิจฉยัวา่ส่ิงนั้นผิดหรือถูกอีกต่อไป เม่ือส่ิงท่ี
สั่งสมมานั้น เป็นท่ียอมรับและปฏิบติัต่อมาป็นเวลายาวนานก็จะฝังรากลึกกลายเป็นจารีตประเพณี 
เช่น เร่ืองของการหวงแหนทรัพยสิ์น ลูกเมียของตน และจะมีการพฒันาวิธีการบงัคบัอย่างชดัเจน  
ใหเ้ป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี จนมีลกัษณะเป็นกฎหมายประเพณี 
 เม่ือมนุษยร์วมตวักนัเป็นสังคมมนุษยก์็จะอาศยักฎเกณฑ์ทางจารีตประเพณีนั้นมาเป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดกรอบของสังคม เม่ือมีขอ้พิพาทโตแ้ยง้ข้ึน มนุษยก์็จะน ากฎเกณฑ์ดงักล่าว
มาวนิิจฉยัขอ้พิพาท น าไปสู่การปรุงแต่งกฎเกณฑเ์หล่านั้นให้ละเอียดซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน และมนุษย์
ก็จะใช้เหตุผลท่ีได้จากการขดัเกลาอย่างละเอียดซับซ้อนน้ีเองมาใช้วินิจฉัยความถูกตอ้งเม่ือเกิด    
ข้อพิพาทในกรณีเช่นว่านั้นข้ึนอีก เหตุผลท่ีน ามาใช้กล่าวอ้างน้ีเรียกว่า “เหตุผลทางกฎหมาย” 
(Artifical Juristic Reason)                             ท่ี                                   
 ทั้งน้ีเม่ือสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆ กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและกฎหมายอย่าง
ประเพณีนั้นไม่เพียงพอต่อการวนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอี้กต่อไป แต่การท่ีสังคมจะรอ
ให้มีการก่อร่างสร้างตวัของจารีตนั้นๆ ข้ึนมาและรอการสั่งสมจนกระทัง่มีสภาพเป็นกฎเกณฑ์ก็คง
ไม่ทนัต่อความเสียหายท่ีอาจมีข้ึน ดงันั้นมนุษยจึ์งจ าเป็นตอ้งด าเนินการบญัญติัหลกัเกณฑ์ส าหรับ
เร่ืองนั้นๆ ข้ึนมาทนัที เม่ือเป็นเช่นน้ีกระบวนการทางนิติบญัญติัจึงค่อยๆ ถูกพฒันาข้ึน โดยถือว่า
กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนโดยกระบวนการนิติบญัญติั น้ีเป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนโดยเจตจ านงของมนุษย์
ตามความมุ่งหมายบางประการ เช่น การบญัญติักฎหมายจราจรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน การบญัญติักฎหมายป่าไม้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งตน้น ้าล าธาร กฎเกณฑแ์ห่งกฎหมายดงักล่าวท่ีบญัญติัข้ึนมาน้ีเรียกวา่ “กฎหมายเทคนิค”50 คือ 
เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัโดยอาศยัเหตุผลในทางเทคนิค (Technical Reason)                       
            (Moral Reason) 
 จากแนวคิดและววิฒันาการทางดา้นกฎหมายดงักล่าว สามารถพิจารณาจ าแนก         การ
ก าหนดกฎเกณฑ์หรือการบัญญัติลักษณะของการกระท าท่ี เป็นความผิดและมาตรการลงโทษ
ออกเป็นสามลกัษณะ คือ  
 1. การบญัญติักฎเกณฑ์ท่ีมาจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี การก าหนดลกัษณะ
ความผิดและโทษตามแนวคิดน้ีถือเอาหลกัเกณฑ์ของบ่อเกิดกฎหมายท่ีมาจากขนบธรรมเนียมและ
                                                 

50  แหล่งเดิม.  หนา้ 9. 
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ศีลธรรมในสังคมเป็นหลกั ซ่ึงส่ิงดงักล่าวนั้นได้มีการสั่งสมมายาวนาน เช่น การหวงแหนสิทธิ     
ในชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์นของตน เป็นตน้ 
 2. บทบญัญติัท่ีมาจากหลกักฎหมายหรือหลกันิติศาสตร์ ทั้งน้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์
บางประการนั้นไม่อาจใชแ้นวคิดเก่ียวกบัศีลธรรมหรือประเพณีเขา้มาปรับได ้จึงตอ้งอาศยัแนวคิด
ของหลกักฎหมาย เช่น เร่ืองของอายคุวามในการช าระหน้ี หรืออายคุวามครอบครองปรปักษ ์
 3. บทบญัญติัท่ีเกิดข้ึนจากเหตุผลทางเทคนิค ซ่ึงถือวา่ความถูกผิดนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจาก
การตั้งกฎเกณฑ์ ซ่ึงการบญัญติักฎหมายในลกัษณะน้ีเรียกวา่ Justice by Convention ไม่ใช่ Justice 
by Nature ซ่ึงในทางกฎหมายอาญาถือวา่เป็นความผดิโดยขอ้หา้ม (Mala Prohibita) อนัมิใช่ความผิด
ในตวัของมนัเอง (Mala In Se) ซ่ึงกฎหมายท่ีบญัญติัอยูใ่นทุกวนัน้ีหลายต่อหลายเร่ืองเป็นกฎหมายท่ี
ถูกบญัญติัด้วยเหตุพิเศษบางประการโดยเฉพาะแทบทั้งนั้น กฎหมายประเภทดงักล่าวถือว่าเป็น
กฎหมายเทคนิค (Technical Law) ซ่ึงการใช้การตีความบทบญัญติัประเภทน้ีจึงตอ้งคน้หาเหตุผล
พิเศษอันเป็นเหตุผลทางเทคนิคกฎหมาย โดยการศึกษาถึงเจตนารมณ์ของผูบ้ ัญญัติกฎหมาย        
เป็นส าคญั 
 ดงันั้นในการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นั้นส่ิงท่ีจะตอ้ง
พิจารณาเป็นอันดับแรกคือหลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดทางอาญา คือพิจารณาว่ารัฐมี
หลกัเกณฑ์อยา่งใดอนัท่ีจะก าหนดว่าการกระท าหรือไม่กระท าอยา่งใดควรเป็นความผิดทางอาญา 
ซ่ึงแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในส่วนน้ีก็สามารถน ามาปรับใชใ้นเร่ืองน้ีไดอ้ย่างเหมาะสม กล่าวคือ 
กฎหมายอาญากบัศีลธรรมมีความเก่ียวพนักนั และการก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิดตอ้ง
ค านึงถึงจารีตประเพณีหลกั ศีลธรรม ผลของการกระท าว่าเป็นการล่วงละเมิดและสร้างผลกระทบ
ในแง่ร้ายแก่คน ชุมชน และสังคมหรือไม่เป็นส าคญั 
 เม่ือได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจถึงแนวคิดในการจ าแนกท่ีมาแห่งการบญัญติั
กฎหมายตามเน้ือหาท่ีกล่าวมาแล้ว ผลท่ีได้ย่อมน าไปสู่การพิจารณาถึงการก าหนดความผิดใน
ประมวลกฎหมายอาญา และการก าหนดความผิดในพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีมีโทษทางอาญา 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การก าหนดความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
  จากการศึกษาพบว่า การกระท าท่ีเป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็น
ความผิดท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของสังคมเป็น
หลกั ซ่ึงการกระท าความผิดนั้นยอ่มจะกระทบต่อสังคมและความมัน่คงในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ภยนัตรายหรือสร้างความเสียหายใหแ้ก่สังคมโดยรวม 
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  ทั้ งน้ีการท่ีจะศึกษาถึงความผิดในทางอาญานั้น สามารถพิจารณาศึกษาได้จาก
ประมวลกฎหมายอาญาภาคสองซ่ึงเป็นภาคความผิด โดยสามารถจ าแนกความผิดในภาคสอง
ออกเป็น 13 ลกัษณะ ทั้งน้ีหากจะแบ่งแยกลกัษณะของการจ าแนกความผิดในบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายอาญาออกตามแนวคิดท่ีไดศึ้กษามาก่อนหนา้น้ี พบวา่การจ าแนกท าไดเ้ป็นสองแนวทางคือ
การจ าแนกตามแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมและศีลธรรม และการจ าแนกตามกฎหมาย
เทคนิค ดงัต่อไปน้ี 
  (1) จ าแนกประเภทความผิดทางอาญาตามหลกัเกณฑ์ของจารีตประเพณี ได้แก่ 
ความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ควมผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง และ
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่ากฎหมายอาญามุ่งคุม้ครองสิทธิของปัจเจกชนเป็นส าคญั 
สิทธิท่ีกฎหมายมุ่งคุม้ครองคือสิทธิในชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น เสรีภาพ และช่ือเสียง ซ่ึงสิทธิดงักล่าว
ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัของมนุษยทุ์กคนตั้งแต่ก าเนิดอนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติ จึงถือวา่มนุษยทุ์ก
คนยอมรับโดยจารีตประเพณีท่ีสั่งสมมายาวนานวา่สิทธิดงักล่าวน้ีจะล่วงละเมิดมิได ้หากมีการล่วง
ละเมิดยอ่มเป็นความผดิ 
  (2) จ าแนกการแบ่งประเภทความผิดทางอาญาตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายเทคนิค 
ได้แก่ ความผิดเก่ียวกับความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผิด
เก่ียวกับการยุติธรรม ความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน 
ความผดิเก่ียวกบัการปลอมแปลง ความผดิเก่ียวกบัการคา้ เป็นตน้ 
 2. การก าหนดความผดิในพระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการบญัญติักฎหมายในเชิงเทคนิค
นั้นส่วนมากจะใช้กบักฎหมายท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีการตราพระราชบญัญติั
พิเศษอ่ืนๆ นั้นยอ่มเป็นการบ่งบอกอยูใ่นตวัของกฎหมายฉบบันั้นเองแลว้วา่ กฎหมายตอ้งการหรือมี
วตัถุประสงคพ์ิเศษในเร่ืองใดบา้ง ดงันั้นการก าหนดความผดิในพระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญาจึง
มีความมุ่งหมายให้เป็นการอาศยัเทคนิคในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องและรองรับ      
กับเง่ือนไขพิเศษทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นประการส าคญั เช่น ความผิดเก่ียวกับการใช้เช็ค 
ความผิดเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 
 นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นส่ิงหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้ในการก าหนดความผิดและ         
การลงโทษสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ51 คือ 

                                                 
51  คณิต ณ นคร.  เล่มเดิม.  หนา้ 120. 
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 (1) การแบ่งประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา52 จะแบ่งความผิดออกเป็น
สองประเภท คือ “ความผิดลหุโทษ”  หมายถึง ความผิดซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน
หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ53  และ “ความผิดทั่วไป” หมายถึงความผิดท่ี        
ตอ้งระวางโทษสูงกว่าความผิดหลุโทษ ความผิดประเภทน้ีโดยปกติตอ้งกระท าโดยเจตนา54 ซ่ึง     
การแบ่งออกเป็นสองประเภทดงักล่าวน้ีสามารถใชก้บักฎหมายอ่ืนไดด้ว้ย 
 (2)  การแบ่งประเภทความผิดตามลกัษณะของความผิด55 การแบ่งในลกัษณะน้ีท าให้
ทราบลกัษณะเฉพาะของความผิดและมีผลต่อการวินิจฉัยปัญหาของความรับผิดในทางอาญาดว้ย 
ซ่ึงอาจแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
 (ก) ความผดิอาญาแผน่ดินและความผดิอนัยอมความได ้

  ความผิดใดจะเป็น “ความผิดอนัยอมความได้” กฎหมายจะระบุไวโ้ดยเฉพาะ 
ส่วนความผดิท่ีมิไดร้ะบุวา่เป็นความผดิอนัยอมความไดก้็คือ “ความผดิอาญาแผน่ดิน” 
 (ข) ความผดิท่ีตอ้งการผลและความผดิท่ีไม่ตอ้งการผล 
  “ความผิดท่ีต้องการผล” คือ ความผิดท่ีในองค์ประกอบได้ก าหนดถึงผล
เฉพาะข้ึน นอกเหนือจากการกระท าหรือการงดเวน้ เช่น ความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้น ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 288 ในความผิดท่ีตอ้งการผลจะมีปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผลท่ี
จะตอ้งวนิิจฉยั ซ่ึงการวนิิจฉยัยอ่มเป็นไปตามทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล 
  ใน “ความผิดท่ีไม่ต้องการผล” นั้นเพียงการกระท าหรือการละเวน้ก็เป็น
ความผดิแลว้ ส่วนผลจะเกิดข้ึนหรือไม่ ไม่เป็นขอ้สาระส าคญั 
 (ค) ความผดิท่ีเป็นการท าอนัตรายและความผดิท่ีเป็นการก่ออนัตราย 
  ใน “ความผดิท่ีเป็นการท าอนัตราย” การกระท าจะเป็นความผิดก็ต่อเม่ือมีการ
ท าอนัตรายคุณธรรมทางกฎหมาย เช่น ความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้นเม่ือมีการท าอนัตรายต่อชีวติมนุษยผ์ูอ่ื้น 
  ใน “ความผดิท่ีเป็นการก่ออนัตราย” นั้น กฎหมายประสงคท่ี์จะไม่ให้อนัตราย
เกิดข้ึนจึงไดบ้ญัญติัเป็นการป้องกนัไวก่้อน อนัตรายต่อคุณธรรมทางกฎหมายจะถูกผนวกดว้ยโทษ
ไวเ้ลย เพื่อมิใหมี้การท าอนัตรายต่อคุณธรรมทางกฎหมายนั้น โดยความผิดฐานก่ออนัตรายอาจแบ่ง
ออกไดเ้ป็น “ความผดิต่อการก่ออนัตรายท่ีเห็นประจกัษ”์ กบั “ความผิดฐานก่ออนัตรายลอยๆ” โดย
ความผิดฐานก่ออนัตรายท่ีเห็นประจกัษ์องค์ประกอบของความผิดจะแสดงให้เห็นถึงอนัตรายกบั

                                                 
52  แหล่งเดิม.  หนา้ 120. 
53  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา 102.  
54  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา 59. 
55  คณิต ณ นคร.  เล่มเดิม.  หนา้ 122-125. 
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ส่ิงของหรือบุคคลอยา่งแทจ้ริงจากการกระท า เช่น ความผดิฐานทอดทิ้ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 306, 307 ส่วน “ในความผิดฐานก่ออนัตรายลอยๆ” นั้น ในองค์ประกอบของความผิดจะ
กล่าวถึงการกระท าท่ีเป็นอนัตรายโดยไม่ค  านึงถึงวา่ในกรณีเฉพาะนั้นอนัตรายจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่ 
เช่น ความผิดฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ ความผิดฐานขบัรถขณะเมาสุรา
ตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจร 
 (ง) ความผดิท่ีมีสภาพจบส้ินและความผดิท่ีมีสภาพต่อเน่ือง 
  “ความผิดท่ีมีสภาพจบส้ิน” คือความผิดท่ีจบลงดว้ยสภาพของการกระท าท่ี
เป็นความผดินั้น เช่น ความผดิฐานท าใหเ้สียทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 เม่ือมีการ
กระท าต่อทรัพยก์็เป็นความผดิทนัที 
  ส่วนใน “ความผิดท่ีมีสภาพต่อเน่ือง” นั้น เป็นความผิดท่ีไม่เพียงแต่มีสภาพ
ของการกระท า แต่สภาพของการกระท านั้นยงัคงอยู่ต่อไปจนกว่าสภาพนั้นจะหมดส้ินลง เช่น 
ความผดิฐานหน่วงเหน่ียวกกัขงั ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310  
 (จ) ความผดิท่ีไม่เจาะจงผูก้ระท าและความผดิท่ีเจาะจงผูก้ระท า 

  ในความผิดฐานต่างๆ โดยทัว่ไปกฎหมายจะข้ึนตน้ด้วยค าว่า “ผูใ้ด” ซ่ึงไม่
จ  ากดัผูก้ระท าผิดว่าจะตอ้งมีคุณสมบติัอย่างไร ความผิดฐานต่างๆ เหล่าน้ีเรียกว่า “ความผิดท่ีไม่
เจาะจงผูก้ระท าความผดิ” แต่ใน “ความผดิท่ีเจาะจงผูก้ระท าความผดิ” กฎหมายจะก าหนดคุณสมบติั
ของผูก้ระท าเอาไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา  
 (ฉ)  ความผิดท่ีตอ้งกระท าเอง หมายถึง โดยทัว่ไปแลว้ผูก้ระท าความผิดคือผูท่ี้ได้
กระท าความผิดนั้นดว้ยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืนท่ีตนควบคุมการกระท าของเขาได ้อย่างไรก็ตาม 
ในบางกรณีเฉพาะผูท่ี้ไดก้ระท าความผดิดว้ยตนเองโดยตรงเท่านั้นท่ีจะเป็นผูก้ระท าความผิดได ้เช่น 
ความผดิฐานเบิกความเทจ็ เป็นตน้ และ 
 (ช) ความผิดท่ีผูก้ระท าตอ้งรับโทษหนกัข้ึนเน่ืองจากผล กล่าวคือ ความผิดฐาน
ต่างๆ ท่ีผลท่ีเกิดข้ึนเป็นผลเกินเจตนาของผูก้ระท า แต่ผูก้ระท าจะตอ้งรับโทษหนกัข้ึนเน่ืองจากผลท่ี
เกิดนั้น 
 (3) การแบ่งประเภทความผดิตามความรับผดิในทางอาญา56 ซ่ึง อาจแบ่ง ออกไดเ้ป็น 
 (ก) ความผดิท่ีกระท าโดยเจตนา 
 (ข) ความผดิท่ีกระท าโดยประมาท 
 (ค) ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยงดเวน้หรือความผดิท่ีไดก้ระท าโดยละเวน้ และ 
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 (ง) ความผดิโดยเด็ดขาดเป็นตน้ 
 จากการศึกษาเร่ือง การแบ่งประเภทของความผิดทางอาญา เราพบวา่ บรรดามาตรการ
ทางอาญาท่ีไดรั้บการบญัญติัไวก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนัได้แก่ทรัพยากรแนวปะการังนั้น สามารถพิจารณาได้ว่า          
มีลกัษณะเป็นความผิดโดยทัว่ไป หากเป็นการแบ่งประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพราะจะเป็นความผิดท่ีตอ้งระวางโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษ และหากพิจารณาตามหลกัการ     
การแบ่งประเภทความผิดตามลกัษณะของความผิด พบว่าโทษทางอาญาในกฎหมายท่ีเก่ียวกับ     
การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนั้น มีลกัษณะเป็น 
ความผิดอาญาแผ่นดินท่ีตอ้งการผล และยงัมีลกัษณะเป็น “ความผิดท่ีเป็นการก่ออนัตราย” เพราะ 
กฎหมายประสงคท่ี์จะไม่ใหอ้นัตรายกล่าวคือความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเหล่านั้น
เกิดข้ึนเลย จึงไดบ้ญัญติักฎหมายให้มีโทษเพื่อเป็นการป้องกนัเอาไวก่้อน โดยอนัตรายต่อคุณธรรม
ทางกฎหมายก็ไดถู้กผนวกดว้ยโทษไวเ้ลย เพื่อมิใหมี้การท าอนัตรายต่อคุณธรรมทางกฎหมายนั้น  
 ส าหรับ “คุณธรรมทางกฎหมาย” นั้นหมายถึง  ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยูร่่วมกนั
ท่ีกฎหมายคุม้ครอง หรือก็คือประโยชน์ท่ีกฎหมายคุม้ครอง นัน่เอง57  ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น คุณธรรม
ทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล (Inividualrechtsgut) และคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนรวม 
(Universalrechtrut) ซ่ึงส าหรับคุณธรรมทางกฎหมายของการกระท าความผิดต่อทรัพยากรแนว
ปะการัง นั้นหากจะพิจารณา ก็คือคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนรวม เพราะทรัพยากรแนว
ปะการังถือไดว้า่เป็นสมบติัร่วมกนัของคนในชาติไม่มีผูใ้ดเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว หากจะมีผูใ้ด 
ผูห้น่ึงเขา้ไปท าลายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมายแลว้ยอ่มเป็นการกระท าความผิด
ต่อส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งจะคุม้ครองในทางส่วนรวม ก็คือ “คุณค่าทางทรัพยากรทางทะเลของชาติ” 
นัน่เอง 
 2.2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 การท่ีมนุษยแ์ต่ละคนไดเ้ขา้มาด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัเป็นสังคมนั้น มนุษยทุ์กคนจะตอ้ง
ยอมท่ีจะสละสิทธิเสรีภาพตามท่ีมีในธรรมชาติของตนให้กบัผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีปกครอง ทั้งน้ีก็
เพื่อท่ีจะท าใหม้นุษยใ์นสังคมสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 
 รัฐในฐานะผูป้กครองยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีโดยชอบธรรมในการท่ีจะใชอ้ านาจปกครอง
เพื่อสร้างความสงบสุขให้กบัสังคมและประชาชนโดยส่วนรวม และมีขอ้ยกเวน้ท่ีจะไม่ใช้อ านาจ
ปกครองในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพอนัจะพึงมีไดข้องประชาชนคนใด ๆ 
ยกเวน้แต่จะเป็นไปเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
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เท่านั้น ดงันั้นการท่ีรัฐจะสามารถเขา้ไปแทรกแซงการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมได้ก็เพียง
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขความไม่เป็นธรรมและลดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม หรือป้องกนั
และปราบปรามส่ิงท่ีอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของประชาชนเท่านั้น โดยรัฐจะต้อง
ด าเนินการออกกฎหมายฉบบัต่างๆ มาบงัคบัใชเ้พื่อการคุม้ครองประโยชน์ของสาธารณชน และนัน่
ก็คือการใช้อ านาจรัฐในการควบคุมสังคม โดยรัฐในฐานะเป็นตวัแทนของสังคมจะท าหน้าท่ีเป็น    
ผูก้  าหนดถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ของสาธารณะ และรัฐก็จะใชอ้  านาจบงัคบัทางการเมืองแก่สมาชิกใน
สังคมดว้ยการบญัญติักฎหมายฉบบัต่างๆ ออกมาใชบ้งัคบั เพื่อเขา้ไปแทรกแซงและครอบง าวิถีชีวิต
ของประชาชนในสังคมได้อย่างกวา้งขวาง นอกจากน้ีรัฐก็ยงัจะได้สร้างกลไกของรัฐเพื่อท่ีจะ
สามารถบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ีก็เพื่อท าให้กระบวนการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดนัน่เอง58 
 โดยการใชอ้ านาจรัฐในระยะแรกนั้นไดถู้กจ ากดัเพียงเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในสังคม การรักษาความปลอดภยัและความมัน่คงของรัฐ ตลอดจนการอ านวยความยุติธรรม
ใหแ้ก่สมาชิกภายในรัฐเท่านั้น แต่ในเวลาต่อมาเม่ือสภาพสังคมและการด ารงชีวิตอยูข่องประชาชน
มีความซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท าให้รัฐตอ้งมีภารกิจมากยิ่งข้ึนและจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้
ไปแทรกแซงในวิถีชีวิตของประชาชนในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมมากยิ่งข้ึน ดงันั้นรัฐ
ในปัจจุบนัจึงมีลกัษณะท่ีเป็นรัฐสวสัดิการ รัฐจึงมีอ านาจท่ีจะออกกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ เพื่อใชอ้  านาจในการบงัคบัและควบคุมประชาชนไดก้ระท าการหรือละเวน้กระท าการใดๆ อนั
จะเป็นการกา้วล่วงเขา้ไปในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดม้ากข้ึนกวา่เดิม แต่อยา่งไรก็ตามการ
ใช้อ านาจรัฐดงักล่าวนั้นก็ยงัจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตของความถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยท่ีมีกฎหมายใหอ้ านาจไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ีก็เพราะวา่โดยแทจ้ริงแลว้อ านาจของ
รัฐในฐานะผูป้กครองนั้นเป็นอ านาจท่ีไดเ้กิดข้ึนมาจากความยินยอมพร้อมใจของประชาชนท่ีได้
มอบให ้เพื่อประโยชน์แห่งการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสงบสุข 
 ส าหรับในปัจจุบนัปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม ก าลงั
เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนจ านวน
มากในสังคม ซ่ึงถ้าหากรัฐปล่อยให้ปัญหาได้ด าเนินต่อไปแล้วก็ย่อมจะท าให้ประชาชนได้รับ    
ความเดือดร้อน ดังนั้นรัฐจึงตอ้งเขา้มาจดัการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกล่าวนั้ น โดยการใช้อ านาจรัฐท่ีมีอยู่มาออกเป็นกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อท่ีจะ        
จดัระบบการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติไม่ให้สูญเสียไป และจดัระเบียบแบ่งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัคงมีอยู่พร้อมทั้ งก าหนดแนวทางในการพิทักษ์รักษา
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ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเอาไวอี้กดว้ย ซ่ึงกฎหมายท่ีรัฐไดอ้อกมานั้นมีทั้งบทบญัญติักฎหมายท่ีใชก้บั
กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติโดยทัว่ไป เช่น พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นต้น หรือบทบัญญัติกฎหมายท่ีใช้กับ
กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะเร่ือง 
เช่น พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
2535 เป็นตน้ ซ่ึงกฎหมายฉบบัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นกฎหมายมหาชนประเภทหน่ึงท่ีรัฐไดใ้ชอ้  านาจรัฐท่ี
มีอยู่ตราข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการคุ้มครองและรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ และ
ถึงแมว้า่ในบางส่วนของกฎหมายนั้นอาจจะเป็นการล่วงล ้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตาม แต่รัฐก็
ยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวมเอาไว ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่เป็นอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงของรัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการในฐานะผูใ้ช้
อ  านาจรัฐนัน่เอง 
 สภาพบงัคบัเป็นส่ิงท่ีได้ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อสนับสนุนการใช้อ านาจรัฐ ทั้งน้ีก็เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการท่ีจะบงัคบัใชบุ้คคลหรือสมาชิกในสังคมไดป้ฏิบติัตามส่ิงท่ีสังคมโดยส่วนรวม
ตอ้งการ ซ่ึงถ้าหากมีผูใ้ดฝ่าฝืนบุคคลนั้นก็ย่อมจะต้องถูกลงโทษหรือได้รับผลร้ายตามท่ีสังคม
ก าหนด โดยในอดีตสภาพบงัคบันั้นเป็นส่ิงท่ีได้ถูกสังคมก าหนดข้ึนมาเพื่อท าให้บุคคลประพฤติ
ปฏิบติัตามศีลธรรม จารีตประเพณี ขอ้ก าหนดของศาสนา และบทบญัญติัของกฎหมาย เป็นตน้ 
 สภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law Enforcement) จึงหมายความถึงการน าเอาตวับทของ
กฎหมายท่ีเป็นถอ้ยค าท่ีอยูใ่นหนงัสือหรือราชกิจจานุเบกษา มาใชบ้งัคบักบัสมาชิกในสังคม เพื่อให้
เกิดผลบงัคบัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีรัฐไดต้รากฎหมายฉบบันั้นๆ ข้ึนมา59 และผูท่ี้ปฏิบติัตาม
หรือละเวน้ไม่ปฏิบติัตาม ก็ยอ่มจะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไว ้แต่ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ว่ากฎหมายท่ีใช้ในสังคมมีหลากหลายฉบับและหลายสาขา อีกทั้ งกฎหมายต่างๆ นั้ นก็ยงัมี
วตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป และเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและท า          
ความเขา้ใจ จึงจะขอแยกการพิจารณาถึงกฎหมายและสภาพบงัคบัของกฎหมายออกเป็น 3 หัวขอ้
ใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ60 
 (1) สภาพบงัคบัในกฎหมายแพง่ 
 เจตนารมณ์ของกฎหมายแพง่ คือ การท่ีรัฐตอ้งการจะจดัให้มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์   
เพื่อจัดระบบความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน โดยมีรัฐคอยควบคุมเพื่อไม่ให ้  
                                                 

59  อมร จนัทร์สมบูรณ์.  (2538).  การบังคบัใช้กฎหมายในการพทิักษ์ส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาแบบยัง่ยนื.  หนา้ 60. 
 60  อารยา หุฑณะเสวี.  (2537).  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ว: ศึกษาเฉพาะระบบอุทยานแห่งชาตทิางบก.  หนา้ 63-66. 
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ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เหล่านั้นขดัต่อความสงบเรียบร้อย รัฐจึงได้สร้างสภาพบงัคบัในทางแพ่ง 
(Civil Sanction) ข้ึนมาเพื่อชดเชยเยยีวยา หรือทดแทนความเสียหาย (Restitutive Sanction) ท่ีเกิดข้ึน 
กฎหมายแพง่มีสภาพบงัคบัทางแพง่อยูห่ลายประการ อาทิเช่น การส่งมอบ การใหก้ระท าการ งดเวน้
กระท าการ การบงัคบัให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทน เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบงัคบัให้ชดใชค่้า
สินไหมทดแทนเป็นส่ิงท่ีมีผลใชบ้งัคบัมากท่ีสุด เพราะครอบคลุมไปถึงการคืนทรัพย ์การใชร้าคา 
และการช าระค่าเสียหาย ตลอดจนการบงัคบัให้กระท าการอ่ืนๆ เพื่อให้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
บรรเทาลงหรือหมดส้ินไปได ้
 ส าหรับสภาพการบงัคบัใช้กฎหมายแพ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการใน          
การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้น แต่เดิมมาได้มีการน าเอา
บทบญัญติัของกฎหมายในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์61 ในเร่ืองละเมิด
น ามาใชว้นิิจฉยัความรับผดิท่ีบุคคลผูท้  าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จะตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผูเ้สียหาย ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะน ามาใช้แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม      
ในปัจจุบนัได ้ดงันั้นจึงไดมี้การน าเอาแนวความคิดในเร่ืองความรับผิดทางแพ่ง มาบญัญติัไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 
9662 ซ่ึงเป็นกรณีความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษตามหลกั (Pollutor Pay Principles) 
และมาตรา 9763 ซ่ึงเป็นกรณีของความรับผดิในความเสียหายท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
สาธารณสมบติัของแผน่ดิน ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความรับผิดทางทางแพ่งให้ครอบคลุม

                                                 
61  มาตรา 420 “ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต

ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ดี ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิดจ าตอ้งใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 

62  มาตรา 96 “แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น
ของรัฐเสียหายดว้ยประการใดๆ  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชดใชค้่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่าการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดข้ึนจากการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม... 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซ่ึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิตาม
วรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีทางราชการตอ้งรับภาระจ่ายจริงในการขจดัมลพิษท่ีกิดข้ึนนั้นดว้ย” 

63  มาตรา 97 “ผูใ้ดกระท าการหรือละเวน้กระท าการดว้ยประการใดๆ โดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็น
การท าลาย หรือท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของ
แผน่ดิน มีหนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลาย สูญหาย หรือ
เสียหายไปนั้น” 
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และสามารถท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 (2) สภาพบงัคบัในกฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ในการคุม้ครองสังคมให้ปลอดภยัจาก     
การประกอบอาชญากรรม ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าใหป้ระชาชนในสังคมไดป้ลอดภยัจากการขู่เข็ญคุกคาม
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น และสิทธิเสรีภาพท่ีจะพึงมี ดงันั้นรัฐจึงไดก้ าหนดสภาพบงัคบัทางอาญา 
(Criminal Sanctions) ข้ึนมาเพื่อเป็นการตอบโตแ้ก่ผูท่ี้กระท าความผดิโดยตรงใหเ้กิดความเข็ดหลาบ 
หวาดกลวั และสาสมกนักบัความประพฤติท่ีสังคมไม่ยอมรับ ดงันั้นกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย
อาญาจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐในหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ ผูพ้ิพากษา และเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐเหล่าน้ีนบัว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการบงัคบัใช้กฎหมายอาญาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ในลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายอาญานั้น ไดแ้บ่งการกระท าความผิดอาญาออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ64 
 1. กฎหมายอาญาท่ีเป็นความผิดในตนเอง (Mala in Se) มีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
โดยธรรมชาติสามารถท่ีจะรับรู้และเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง เป็นความผิดท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั และ
มนุษยส์ามารถท่ีจะรับทราบถึงผลแห่งความชัว่ร้ายในการกระท าของตนไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากมี
สภาพบงัคบัในทางศีลธรรมหนุนหลงัอยูพ่ร้อมกนัในความผิดนั้น อาทิเช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย 
ท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงเม่ือมีความผิดประเภทน้ีเกิดข้ึนมาแล้ว รัฐก็จะน าเอา
กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายอาญามาใช้เพื่อรักษาความปลอดภยั และความสงบเรียบร้อยให้กบั
สังคมโดยส่วนรวม 
 2. กฎหมายอาญาท่ีเป็นเทคนิค (Mala Prohibita) มีลกัษณะเป็นกฎหมายท่ีรัฐได้
บญัญติัข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์ในการควบคุม และจดัวางระเบียบความประพฤติของสมาชิกใน
สังคม ดว้ยเหตุผลนอกเหนือไปจากการกระท าความผิดตามธรรมชาติ และยงัไม่มีสภาพบงัคบัทาง
ศีลธรรมคอยหนุนหลงัอยู่อีกดว้ย แต่เหตุท่ีรัฐไดบ้ญัญติักฎหมายอาญาประเภทน้ีข้ึนมาก็เพราะว่า
เหตุผลในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ดงันั้นความผิดประเภทน้ีจึงเป็นความผิดท่ีมนุษยไ์ม่
สามารถจะเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง นอกจากการประกาศเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐ และให้ประชาชน
ทราบได้ว่าเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม อาทิเช่น พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นตน้         
                                                 

64  เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  (2551).  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา้ 80. 
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ซ่ึงสภาพบงัคับทางอาญาของกฎหมายท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจดัการส่ิงแวดล้อม และการ
คุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่แลว้ประชาชนในสังคมจะมี
ทัศนคติท่ีว่าเป็นกฎหมายเทคนิคท่ีรัฐได้สร้างข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมของชาติ ดงันั้นการกระท าละเมิดบทบญัญติัของกฎหมาย
เหล่านั้น ประชาชนก็จะไม่รู้สึกวา่ตนเองไดก้ระท าความผดิอยา่งแทจ้ริงในตนเอง (Mala in Se) แต่ท่ี
ถือว่าเป็นความผิดก็เพราะกฎหมายได้บญัญติัห้าม (Mala Prohibita) เอาไวเ้ท่านั้น จึงท าให้มีผูท่ี้
กระท าละเมิดบทบญัญติักฎหมายดงักล่าวอยูเ่สมอ 
 ดงันั้นรัฐจึงควรท่ีจะเร่งสร้างจิตส านึก โดยการให้ความรู้และเปล่ียนทศันคติ
ความเข้าใจของประชาชนภายในประเทศ ให้ได้มีทศันคติท่ีตรงกันว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ซ่ึงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมนั้น เป็นการกระท าความผิดทางอาญาท่ีมีความร้ายแรง และมีผลกระทบต่อผูค้น   
จ  านวนมากในสังคม เพื่อให้การกระท าความผิดดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเป็นความผิดโดยตนเอง (Mala 
in Se) ท่ีสังคมส่วนรวมรังเกียจและเห็นวา่เป็นความผดิท่ีร้ายแรง ก็จะท าให้ไม่มีผูใ้ดกระท าความผิด
และละเมิดบทกฎหมายของรัฐ ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอีกต่อไป 
 (3) สภาพบงัคบัในกฎหมายปกครอง 
 กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายมหาชนท่ีมีเจตนารมณ์หลกัในการท่ีจะรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม ดงันั้นสภาพการบงัคบัใชข้องกฎหมายมหาชน (Public Law 
Sanctions) จึงมีลกัษณะท่ีเป็นการปราบ (Offend) ในความผิดท่ีได้เกิดข้ึนมาแล้ว และการปราม 
(Defend) เพื่อไม่ให้มีการกระท าความผิดหรือสร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนต่อไป การบังคับ        
การปกครองนั้นจะมีการใช้อ านาจในทางบริหารของเจา้หน้าท่ีรัฐ ผูรั้กษาการตามบทบญัญติัของ
กฎหมายฉบบัต่างๆ โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะใชอ้ านาจไดใ้น 2 กรณีดงัต่อไปน้ี คือ65 
 1. นิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจท่ีมีอยู่ตามกฎหมายของรัฐและ
เจา้หน้าท่ีของรัฐ ออกค าสั่ง ค  าอนุญาต เพื่อท่ีจะก าหนดสถานะทางกฎหมายให้กบัเอกชนโดยมี
กฎหมายรับรองไว ้อาทิเช่น การออกค าสั่งอนุญาตให้เอกชนสามารถเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์
ในกิจการ สัมปทาน หรือในเขตท่ีรัฐได้สงวนรักษาไวใ้นอุทยานแห่งชาติ66 ตามท่ีเอกชนได้ยื่น     

                                                 
65  นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์  (2553).  กฎหมายปกครอง.  หนา้ 427-429. 
66  มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ เวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี. 
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ขออนุญาตไว ้ซ่ึงการบงัคบัการตามนิติกรรมทางปกครองน้ี หากเกิดความเสียหายข้ึนกบัเอกชนผูท่ี้
อยูใ่ตค้  าวนิิจฉยัดงักล่าวแลว้ เอกชนยอ่มสามารถท่ีจะโตแ้ยง้ค าสั่งหรือนิติกรรมทางปกครองของรัฐ
ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีแทจ้ริงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้น 
 2. มาตรการบงัคบัทางปกครอง เป็นการท่ีเจา้พนกังานของรัฐใชว้ิธีการหรือก าลงั
บงัคบัเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งท่ีรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐไดว้ินิจฉัยสั่งการไปแลว้ อาทิเช่น การสั่ง
การให้  ผูท่ี้เขา้ไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ หรือในเขตอุทยานแห่งชาติให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างของ
ตนออกไปจากเขตสงวนรักษาท่ีรัฐไดก้ าหนดไวใ้นบทบญัญติัของกฎหมาย เป็นตน้ 
 ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ของการบงัคบัใช้มาตรการทางปกครอง เพื่อวตัถุประสงค์
ในดา้นการใช้แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น มกัจะประสบกบั
ปัญหา  ในเร่ืองความเคร่งครัดของเจา้พนกังานของรัฐ ท่ีมกัจะละเลยไม่ไดป้ฏิบติัการเพื่อให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและวธีิการของกฎหมาย ทั้งๆ ท่ีมีบทบญัญติัของกฎหมายให้อ านาจท่ีจะวินิจฉยัสั่งการ
เอาไวอ้ยู่แลว้ ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีว่ากระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายมหาชนนั้นเป็นการใช้
อ านาจรัฐในการรักษาผลประโยชน์ และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ดงันั้นจึงท าให้อาจจะ
สร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนกบัประชาชนไดเ้ป็นจ านวนมาก ทั้งฝ่ายท่ีไดรั้บประโยชน์และในฝ่ายท่ี
เสียประโยชน์ ดังนั้นจึงท าให้เจา้หน้าท่ีของรัฐผูบ้งัคบัใช้กฎหมายเกิดความลงัเลใจท่ีจะตอ้งใช้
ดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการไปตามกฎหมาย หรืออาจจะเป็นเพราะปัญหาในเร่ืองของปัจจัย
เก่ียวเน่ืองในประการอ่ืนๆ อาทิเช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแนวนโยบายของรัฐ
ในขณะนั้น ท่ีไดท้  าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐไม่สามารถท่ีจะใชอ้  านาจในการวินิจฉยัสั่งการไดต้ามเน้ือหา
ของบทกฎหมายอยา่งเคร่งครัด เท่าท่ีจะพึงกระท าตามกฎหมายท่ีตนเองมีอ านาจรักษาการ ซ่ึงปัจจยั
ภายนอกและปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี นบัวา่มีส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายปกครอง
ท่ีมีข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นการสงวนและคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินั้น ไม่
สามารถท่ีจะด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 อย่างไรก็ตามจากท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมดน้ี กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (Law 
Enforcement) ทั้งในทางเพ่ง ทางอาญา และทางปกครองนั้น นบัไดว้า่เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะ
ช่วยท าให้บทบญัญติัของกฎหมายมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถท่ีจะบงัคบัใช้เพื่อให้บรรลุต่อ
วตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีรัฐตอ้งการจะคุม้ครองตามกฎหมายเร่ืองนั้นๆ ได ้ซ่ึงก็จะหมายความรวมไปถึง
การท่ีรัฐไดน้ าเอามาตรการทางกฎหมายมาใช้บงัคบัเพื่อวตัถุประสงค์ในดา้นการจดัการ  คุม้ครอง
และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังของประเทศดว้ย ท่ีรัฐและเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ
จะตอ้งด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม ทั้งน้ีก็เพื่อให้
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เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของกฎหมายดงักล่าวนั้น จึงจะท าให้ปัญหาใน
เร่ืองความเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรแนวปะการังของประเทศ ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป  
 2.2.3 แนวความคิดดา้นการน าเอาวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 วิธีการเพื่อความปลอดภัย (Measures of Safety) หมายถึง วิ ธีการเพื่อให้สังคม
ปลอดภยัจากการกระท าความผิดของผูก้ระท าความผิดในเวลาภายหนา้67 หรือเป็นวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยัเพื่อปฏิบัติต่อผูท่ี้น่าจะกระท าความผิดข้ึนในอนาคต68 หรือเป็นวิธีการเพื่อให้สังคม
ปลอดภัยจากการกระท าความผิดซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตของผูก้ระท า69 ซ่ึงเป็นเร่ืองของ         
การป้องกนัพิเศษ ซ่ึงมาตรการเพื่อความปลอดภยันั้นเป็นแนวความคิดท่ีไดเ้กิดข้ึนมาตามทฤษฎีของ
การป้องกนัสังคมนัน่เอง 
 “ทฤษฎีป้องกนัสังคม” (Social Defense Theory)70  เป็นแนวความคิดท่ีตอ้งการจะให้
เกิดความแน่ใจในด้านความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสิทธิเสรีภาพท่ีมนุษย ์         
ในสังคมจะพึงมีได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่มีการกระท าบางอยา่งท่ีไม่อาจจะถูกป้องกนัหรือกีดกั้นจาก
อันตรายของบุคคลท่ีมีสภาพเป็นอันตรายด้วยการลงโทษได้ ดังนั้ นจึงจะต้องมีการแสวงหา
มาตรการต่างๆ เพื่อน ามาใชคุ้ม้ครองป้องกนัสังคมและสมาชิกในสังคมให้ไดรั้บความปลอดภยัจาก
สภาพดงักล่าว ดงันั้นรัฐจึงไดน้ าเอาแนวความคิดในเร่ืองของการป้องกนัสังคม และวธีิการเพื่อความ
ปลอดภยัมาบรรจุเอาไวใ้หเ้ป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายอาญา เพื่อให้ความคุม้ครองสังคมและสมาชิก
ในสังคมใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากผูก้ระท าอาชญากรรมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
 การกระท าความผิดตามบทบญัญติัของกฎหมายอาญา หรือการประกอบอาชญากรรม
นั้น เป็นปรากฎการณ์หรือพฤติกรรมอยา่งหน่ึงซ่ึงไดเ้กิดข้ึนมาในสังคมมนุษย ์ซ่ึงเม่ือผูใ้ดท่ีกระท า
ความผดิข้ึนมา ก็จะถือวา่บุคคลผูน้ั้นไดก้ระท าการท่ีเป็นปฏิปักษต่์อความสงบสุขของประชาชนโดย
ส่วนรวม ซ่ึงรัฐมีหนา้ท่ีท่ีจะหามาตรการและวธีิการต่างๆ มาใชด้ าเนินการต่อบุคคลผูน้ั้นเพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดความเสียหายกบัสังคมส่วนรวม และตลอดจนการแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลผู ้
นั้น ไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคมอีกต่อไป โดยรัฐได้น าเอา

                                                 
67  หยดุ แสงอุทยั.  (2551).  กฎหมายอาญา ภาค1.  หนา้ 213.   
68  จิตติ ติงศภทิัย.์  (2506).  กฎหมายอาญา ภาค1.  หนา้ 455. 
69  อุทิศ แสนโกศิก.  (2525).  กฎหมายอาญา ภาค1.  หนา้ 277.   
70  ณรงคฤ์ทธ์ิ เสมอเหมือน.  (2539). การน าเอาวธีิการเพือ่ความปลอดภัยมาใช้ในการควบคุมปัญหา

มลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม. หนา้ 35-39. 
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มาตรการต่างๆ มาใชเ้พื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการลงโทษประเภทต่างๆ 
ตามกฎหมายอาญา 71 เป็นต้น แต่ส าหรับในกรณีของผู ้กระท าความผิดอาญาบางประเภทนั้ น          
การลงโทษเพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถท่ีจะยบัย ั้งไม่ให้ผูก้ระท าความผิดในปัจจุบนัแลว้นั้นสามารถ
ท่ีจะกระท าความผิดได้อีกต่อไปในอนาคต ซ่ึงถ้าหากปล่อยเอาไวก้็ย่อมจะท าให้เกิดอนัตราย        
ต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด และเพื่อท่ีจะท าให้กฎหมายอาญาได้มีประสิทธิภาพ           
เพียงพอท่ีจะยบัย ั้งปัญหาดงักล่าวได้นั้น จึงมีการน าเอามาตรการเพื่อความปลอดภยัมาใช้บงัคบั
ควบคู่ไปกบัการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดว้ย 
 ในประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดวิธีการเพื่อความปลอดภยัเอาไวใ้นมาตรา 39 มี
จ านวนทั้งส้ิน 5 ประเภทคือ72 
 1. การกกักนั (Relegation) 
 การกักกัน คือ การควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดเอาไว ้ให้อยู่ภายในเขตท่ีศาลได้
ก าหนดไวใ้นค าพิพากษาเพื่อการดดันิสัยและฝึกอาชีพ โดยผูท่ี้จะถูกกกักนันั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ี
เป็นผูก้ระท าผิดแบบติดเป็นนิสัย73  ซ่ึงการกกักนันั้นเป็นมาตรการท่ีได้ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อกัน
ไม่ให้ผูท่ี้ถูกกกักนัไม่ให้มีโอกาสออกมากระท าความผิดภายนอกเขตท่ีถูกควบคุมตวัอยู ่และยงัให้
เพื่อเป็นการเสริมต่อบทลงโทษทางอาญาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากวา่ผูก้ระท า
ความผดินั้นจะไดรั้บการฟ้ืนฟูสภาพของจิตใจมาแลว้ในขณะท่ีถูกกกักนันัน่เอง 
 2. การหา้มเขา้เขตท่ีก าหนด (Prohibition to enter a specified area) 
 การหา้มเขา้เขตท่ีก าหนด คือ การห้ามมิให้ผูก้ระท าผิดเขา้ไปในทอ้งท่ีหรือสถานท่ีท่ี
ก าหนดไดไ้วใ้นค าพิพากษา74 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผิดหรือ
ก่อเหตุร้ายข้ึนมาอีกในท้องท่ีหรือในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง โดยศาลอาจจะมีค าสั่งให้บุคคล

                                                 
71  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 18. 
     “โทษส าหรับลงแก่ผูก้ระท าความผิดมีดงัน้ี 
  (1)  ประหารชีวติ 
  (2)  จ าคุก 
  (3)  กกัขงั 
  (4)  ปรับ 
  (5)  ริบทรัพยสิ์น” 
72  ณรงคฤ์ทธ์ิ เสมอเหมือน.  (2539).  การน าเอามาตรการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในการควบคุมปัญหา

มลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม.  หนา้ 113-136. 
73  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 40. 
74  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 44. 
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ผูก้ระท าความผิดนั้น ห้ามเดินทางเขา้ไปในทอ้งท่ีหรือสถานท่ีนั้นภายใตเ้ง่ือนไขในประการต่างๆ 
ทั้งน้ีก็เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชนหรือความสงบสุขของทอ้งท่ีนั้นๆ จากผูก้ระท า
ความผดิ 
 3. การเรียกประกนัทณัฑบ์น (To execute a bond with security for keeping the peace) 
 การเรียกประกนัทณัฑ์บน ไดแ้ก่ การท่ีศาลเรียกให้ผูก้ระท าความผิดมาเพื่อท่ีจะให้
ค  ามัน่ต่อศาลวา่จะไม่กระท าความผิด หรือก่อให้เกิดเหตุร้ายข้ึนอีกภายในระยะเวลาท่ีไดก้  าหนดไว ้
โดยท่ีศาลจะไดก้ าหนดจ านวนเงินเอาไวใ้นทณัฑ์บนจ านวนหน่ึง ซ่ึงถา้หากผูท้  าทณัฑ์บนไปกระท า
ความผิดหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามทณัฑ์บนแล้ว ศาลมีอ านาจท่ีจะสั่งให้ผูน้ั้นช าระเงินตามท่ี
ก าหนดเอาไวไ้ด้ การเรียกประกันทณัฑ์บนน้ีมีความแตกต่างจากวิธีการเพื่อความปลอดภยัใน
ประเภทอ่ืนกล่าวคือ วธีิการเพื่อความปลอดภยัในประเภทอ่ืน เช่น การกกักนั หรือการห้ามเขา้ไปใน
เขตท่ีก าหนด นั้นจะใช้บงัคบัไดต่้อเม่ือมีการกระท าความผิดข้ึนแลว้ แต่การเรียกประกนัทณัฑ์บน
นั้นสามารถท่ีจะบงัคบัไดแ้มจ้ะยงัไม่มีการกระท าความผิดข้ึน เพียงแค่มีเหตุสงสัยวา่ผูท่ี้กกักนัน่าจะ
ก่อเหตุร้ายใหเ้กิดภยนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนก็ดี ศาลมีอ านาจท่ีจะเรียกให้บุคคล
นั้นท าทณัฑบ์นเอาไวก้็ไดท้นัที75 
 4. การคุมตวัไวใ้นสถานพยาบาล (To be kept under restraint in hospital) 
 การคุมตวัไวใ้นสถานพยาบาลนั้น หมายความถึงการควบคุมตวับุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางจิตใหอ้ยูใ่นสถานพยาบาล เพื่อการบ าบดัรักษาให้หายป่วยก่อนท่ีบุคคลผูน้ั้นสามารถท่ี
จะออกไปเขา้สู่สังคมไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลปกติทัว่ไป เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้มีความบกพร่อง
ทางจิตนั้นไดก่้อใหเ้กิดเหตุร้าย และกระท าการอนัเป็นอนัตรายต่อสังคมส่วนรวมต่อไป 
 5. การห้ ามประกอบอา ชีพบางอย่ า ง  (Prohibition to carry on certain kinds of 
occupations) 
 การห้ามประกอบอาชีพบางอยา่งนั้น เกิดข้ึนเน่ืองมาจากวา่ศาลไดพ้ิจารณาแลว้เห็น
วา่ บุคคลผูใ้ดท่ีไดถู้กตดัสินลงโทษตามกฎหมายก็เน่ืองมาจากวา่บุคคลผูน้ั้นไดก้ระท าความผิดโดย
อาศยัโอกาสหรือเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพหรือวชิาชีพ ซ่ึงถา้หากบุคคลดงักล่าวยงัจะประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปก็อาจจะกระท าความผิดเช่นนั้นข้ึนมาอีก ศาลจะมีค าสั่งห้ามมิให้บุคคล
นั้นประกอบอาชีพหรือวชิาชีพดงักล่าวก็ได้76 ซ่ึงการใชม้าตรการในการห้ามบุคคลผูก้ระท าความผิด
ประกอบอาชีพหรือวชิาชีพนั้น นบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยจะเป็นการตดับุคคลดงักล่าวนั้น

                                                 
75  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 46. 
76  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 50. 
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ไม่ให้ไปกระท าความผิดหรือก่อเหตุร้ายข้ึนมาอีก โดยอาศยัโอกาสเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ
นั้นๆ อีกต่อไป 
 ในส่วนของผูก้ระท าความผิด หรือละเมิดบทบญัญติัของกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมในการกระท าความผิด ท่ีมกัจะกระท าความผิดในขอ้หาหรือฐานความผิดแบบเดิมอยู่
ตลอดเวลา และก็มักจะเป็นผูก้ระท าความผิดกลุ่มเดิมหรือบุคคลเดิมๆ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่า
บทลงโทษท่ีไดก้ าหนดเอาไวใ้นกฎหมายฉบบัต่างๆ เหล่านั้น ไม่สามารถท่ีจะยบัย ั้งหรือแกไ้ขไม่ให้
ผูก้ระท าผิดนั้นกระท าความผิดซ ้ าข้ึนอีกแต่อย่างใด อีกทั้งเน่ืองจากการกระท าผิดบทบญัญติัของ
กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ
นั้นได้สร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนกบัความสงบสุขของสังคมและประชาชนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการประกอบอาชญากรรมในกฎหมายอาญา ดงันั้นผูเ้ขียนจึงมีความคิดว่า
ควรท่ีจะได้มีการน าเอามาตรการเพื่อความปลอดภยัในบางประการท่ีมีความเหมาะสม น าเอามา
ปรับใชเ้สริมกบับทลงโทษ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะเป็นการแกไ้ขผูก้ระท าความผิดในปัจจุบนั ไม่ให้กระท า
ความผิดข้ึนซ ้ าอีกในอนาคตซ่ึงก็จะเป็นมาตรการในการคุม้ครองผลประโยชน์โดยส่วนรวมของ
สังคมในดา้นการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
 ส าหรับกระบวนการในการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร       
แนวปะการังของประเทศนั้น ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่หากรัฐพิจารณาน ามาตรการเพื่อความปลอดภยั
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอแก่พฤติการณ์ในการกระท าความผิดของผูก้ระท า
ความผิดเพื่อท่ีจะเป็นการยบัย ั้งและป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมายต่อไป      
อาทิเช่น การน าเอามาตรการในการห้ามเขา้เขตท่ีก าหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44     
มาใช้บงัคบัควบคู่ไปกับการลงโทษตามกฎหมายต่อนักท่องเท่ียว หรือกลุ่มผูป้ระกอบการด้าน              
การท่องเท่ียวท่ีได้กระท าความผิดตามกฎหมาย อาทิเช่น การหักท าลายปะการังในเขตอุทยาน
แห่งชาติเพื่อน าเอาไปเป็นของท่ีระลึก หรือเพื่อการค้าโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น หรือการน าเอา
มาตรการในเร่ืองของการห้ามประกอบอาชีพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 และการให้
ประกนัทณัฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 มาใช้บงัคบัควบคู่ไปกบัการลงโทษตาม
กฎหมายต่อชาวประมงหรือกลุ่มผู ้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวท่ีได้กระท าความผิดตาม
บทบญัญติัของกฎหมายพระราชบญัญติัประมง พ.ศ. 2490 หรือพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์า พ.ศ. 2535 เหล่าน้ีเป็นตน้ ก็จะท าให้มีผูท่ี้กระท าการละเมิดต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังลดนอ้ยลง ซ่ึง
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ก็จะท าให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทยไดรั้บการคุม้ครองและดูแลให้คงอยูต่่อไปไดอี้ก
นาน 
 แนวนโยบายแห่งรัฐตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ตามท่ีไดน้ ามากล่าวเอาไว้
ในบทน้ีจึงเป็นพื้นฐานส าคญัอยา่งยิง่ ในการจะช่วยท าใหก้ระบวนในการศึกษาวิจยัถึงมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจะไดน้ ามาปรับใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดเ้กิดข้ึนกบั
กระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทยนั้น
ใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

 
2.3 มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง 
 กฎหมายระหว่างประเทศ  (International Law)  คือ  บรรดากฎและข้อบังคับแห่ง       
ความประพฤติ ซ่ึงนานาประเทศยึดถือตามในความเก่ียวพนัระหว่างกนัและกัน หรือ กล่าวอีก       
นยัหน่ึงก็คือบรรดามวลพนัธกรณีแห่งรัฐตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นหน้าท่ีๆ รัฐต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตาม
โดยนิตินยัเพื่อใช้บงัคบัต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ77 และจากความหมายท่ีไดย้กข้ึนมากล่าว
ขา้งตน้นั้น กฎหมายระหว่างประเทศจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่งประเทศรัฐ และ
หลักกฎหมายมหาชนท่ีใช้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของประชาคมโลก ซ่ึงกฎหมาย
ระหว่างประเทศนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภท แลว้แต่ท่ีมาของกฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบัระหว่างกนั 
ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะได้แก่จารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ และหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีนานาอารยประเทศไดรั้บรองและปฏิบติั หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร อนัไดแ้ก่ สนธิสัญญา ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ และค า
พิพากษาของศาลในระหวา่งประเทศ 
  ส าหรับความตกลงระหว่างประเทศซ่ึงท าข้ึนไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ย
วาจาก็ตามระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐกบัรัฐหรือรัฐกบัองค์การ
ระหวา่งประเทศหรือแมแ้ต่องคก์ารระหวา่งประเทศดว้ยกนัก็ตาม หากความตกลงระหวา่งประเทศ
เช่นวา่นั้นอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศไม่วา่จะเป็นจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 
สนธิสัญญา หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ตาม อันได้แก่ สนธิสัญญาหรืออนุสัญญา78 นั่นเอง ซ่ึง

                                                 
77  จุมพต สายสุนทร.  (2546).  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1.  หนา้ 158. 
78  สนธิสญัญา (Treaty) หมายถึง ความตกลงระหวา่งประเทศซ่ึงท าข้ึนไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ

ดว้ยวาจาก็ตามระหวา่งบุคคลในกฎหมายระหวา่งประเทศไม่วา่จะเป็นรัฐกบัรัฐหรือรัฐกบัองคก์ารระกวา่งประเทศ
หรือแมแ้ต่องคก์ารระหวา่งประเทศดว้ยกนัก็ตาม หากความตกลงระหวา่งประเทศเช่นวา่นั้นอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
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สนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้น แต่เดิมมาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมกัจะมุ่งถึงการก าหนด
ความสัมพนัธ์ในทางการเมืองและการปกครองระหวา่งประเทศต่างๆ ทัว่โลก แต่ในเวลาต่อมาเม่ือ
ปัญหาในด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือส่ิงแวดล้อม ของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ได้กลบักลายมาเป็น
ปัญหาท่ีมีความส าคัญและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และความสงบเรียบร้อยของ
ประชาคมโลกโดยส่วนรวม ดงันั้นสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาในฐานะท่ีเป็นการก าหนดถึงกฎเกณฑ์
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ก็จึงได้เขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัในด้านการก าหนดถึงหน้าท่ีและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐต่างๆ ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนั 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้น ไม่ได ้ 
เป็นเพียงปัญหาท่ีก่อให้เ กิดความเสียหายต่อประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้ น แต่ย ังได้ก่อ                
ให้เ กิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย ทั้ งน้ีก็ เ น่ืองมาจากว่า ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้เป็นสมบติัของประเทศใดประเทศหน่ึงโดยตรง แต่ว่าเป็น        
สาธารณสมบติัของส่วนรวม ซ่ึงนานาประเทศจ าเป็นท่ีจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเอาไว ้ดังนั้ น
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกก็จึงได้มีการด าเนินงานร่วมกนั เพื่อการแก้ไขปัญหาทางส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก ซ่ึงอนุสัญญาก็เป็นมาตรการส าคญัท่ีไดถู้กน าเอาใช้เพื่อวตัถุประสงค์
ดงักล่าว โดยการก าหนดบทบาทความสัมพนัธ์ในระหว่างประเทศ เพื่อการจดัการแก้ไขปัญหา     
ในดา้นส่ิงแวดลอ้มและการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติในประเภทต่างๆ เอาไวใ้หค้งอยูต่่อไป 
  ดงันั้นในส่วนน้ีผูเ้ขียนจึงศึกษาถึงกฎหมายระหวา่งประเทศ ในส่วนของอนุสัญญาฉบบั
ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทยและในระดบันานาชาติ  โดยจะได้หยิบยกเอามาตรการ     
ในประการต่างๆ ตามบทบญัญติัของอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดของพืชป่าและ
สัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (CITES Convention) และอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล (Convention on 
The Law of The Sea) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 
        2.3.1 อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ 
(CITES Convention) 
 (1) ความเป็นมา 
  เน่ืองมาจากสาเหตุท่ีวา่ในปัจจุบนัน้ี สัตวป่์าและพืชป่าหายากท่ีมีอยูต่ามระบบนิเวศ   
ในธรรมชาติทัว่โลกได้ถูกท าลายลงไปโดยกระบวนการคา้ระหว่างประเทศเป็นจ านวนมาก และ

                                                                                                                                            

กฎหมายระหวา่งประเทศไม่วา่จะเป็นจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ สนธิสัญญา หรือหลกักฎหมายทัว่ไปก็ตาม 
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตว์ป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ (CITES 
Convention).  
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ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดัง เช่น การสูญพันธ์ุไปของกูปรี หรือจระเข้น ้ าจืดบางชนิด เป็นต้น 
นอกจากน้ีก็ยงัรวมตลอดไปถึงสัตวป่์าและพืชป่าหายากอีกหลายๆ ชนิด ท่ีก าลงัถูกคุกคามและ  
เส่ียงต่อ การสูญพนัธ์ุไปในอนาคต ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการคา้สัตวป่์าและพืชป่าในระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น ช้างแอฟริกา นกเงือก และกลว้ยไมป่้าบางชนิด เป็นตน้ จากสภาพความเป็นจริง
ดงักล่าว ท าให้บรรดารัฐในประเทศต่างๆ จึงไดต้ระหนกัร่วมกนัวา่ถา้หากยงัละเลยต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีหายากโดยไม่มีมาตรการในการควบคุมอย่างจริงจัง และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอกบัการด าเนินงานในระดบัประเทศแลว้ ก็ย่อมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวได้ ดงันั้นจึงท าให้รัฐทั้งหลายและองค์กรในด้านการอนุรักษ์ระหว่างประเทศได้เขา้มา        
มีบทบาทร่วมกนัในการประสานความร่วมมือ และแสวงหามาตรการในการควบคุมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ เพื่อการอนุรักษช์นิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่าท่ีหายากไว ้นัน่ก็คือท่ีมาของอนุสัญญาว่า
ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุนัน่เอง 
  โดย “อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตวป่์าท่ีใกล้
จะสูญพนัธ์ุ” (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild and Flora) 
หรือท่ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “อนุสัญญาไซเตส” (CITES) เป็นอนุสัญญาท่ีจดัข้ึนมาเพื่อความ
พยายามของ “สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ” (The 
international Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) ซ่ึงไดร่้วมมือกนั
กบัหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 
3 มีนาคม ค.ศ. 1973 ซ่ึงเป็นความร่วมมือกนัของรัฐต่างๆ ในระดบัอนุภาคี (Multi-lateral)79 โดยมี
จุดมุ่งหมาย     ในการจดัท าอนุสัญญาข้ึนมาเพื่อควบคุมการคา้ขายสัตวป่์า และพืชป่าท่ีหายากใน
ระหวา่งประเทศเป็นส าคญั80 
  อนุสัญญาไซเตสนั้น ไดเ้ร่ิมมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 ภายหลงั
จากท่ีมีการใหส้ัตยาบนัของประเทศต่างๆ จ านวนทั้งส้ิน 10 ประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีประเทศท่ีเขา้
                                                 

79  เป็นการแบ่งประเภทของอนุสญัญา ตามจ านวนของรัฐท่ีไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญานั้นๆ 
ซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
                     1. อนุสญัญาแบบทวภิาคี (Bi-lateral) หมายถึง อนุสญัญาท่ีมีรัฐเพียงสองฝ่าย เป็นภาคีสมาชิกร่วมกนั
ในอนุสญัญา นั้นๆ ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะเป็นการวางกฎเกณฑใ์หมี้ความผกูพนัระหวา่งกนัก็แต่เฉพาะภาคีสมาชิกทั้งสอง
ฝ่ายนัน่เอง  
                      2. อนุสัญญาแบบพหุภาคี (Multi-lateral) หมายถึง อนุสัญญาท่ีมีรัฐร่วมเจรจาและร่วมลงนาม
มากกวา่สองฝ่ายข้ึนไป ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะเป็นการสร้างกฎเกณฑใ์หมี้ความผกูพนัในระดบันานาชาติ 

80  Cornell.  (1982).  International Trade in Endangered Species Under C.I.T.E.S: Direct Listing 
VS Reserve Listing.  p.108. 
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เป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสถึง 175 ประเทศ81 ส าหรับประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมประชุมและลงนามใน
อนุสัญญาไซเตส เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2516 ณ. กรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมา
ไดรั้บมติความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากรัฐสภา ให้ประเทศไทยไดด้ าเนินการเพื่อเขา้เป็นประเทศ
ภาคีสมาชิกของอนุสัญญาไซเตส เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2525 และต่อมาประเทศไทยไดล้งนาม
รับรองเพื่อให้สัตยาบนั ต่อการเขา้ร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาไซเตสโดยสมบูรณ์ 
ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 252582 
 (2) สาระส าคญัของอนุสัญญาไซเตส  
  อนุสัญญาไซเตสเป็นสนธิสัญญาในประเภทพหุภาคี (Multi-Lateral) ซ่ึงเป็น
ความตกลงในระหวา่งรัฐดว้ยกนั ในการมุ่งท่ีจะใหค้วามคุม้ครองต่อสัตวป่์าและพืชป่าท่ีหายาก โดย
การควบคุมกระบวนการค้าระหว่างประเทศซ่ึงพืชและสัตว์ดังกล่าว ด้วยวิธีการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิด หรือแหล่งท่ีมาของสัตวป่์าและพืชป่าตามท่ีอนุสัญญาไดก้ าหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ย
อนุสัญญา โดย   การตรวจสอบจากเอกสารท่ีใช้ก ากบัการส่งออก น าเขา้ และการส่งผ่านแดนใน
ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงประเทศท่ีเป็นภาคีไซเตสนั้นจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของไซเตส เพื่อ
การตรวจสอบภายในของประเทศภาคีสมาชิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบของไซเตสอีกดว้ย นอกจากน้ี
อนุสัญญาไซเตสก็ยงัไดก้  าหนดให้รัฐภาคีสมาชิก ไดมี้การติดต่อประสานงานระหว่างกนัและกบั
เลขาธิการไซเตส เพื่อการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบติั (Implementation) ของรัฐใน
ภาคีสมาชิกและรัฐนั้นเอง ทั้งในระดบัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ83 อีกดว้ย 
  อนุสัญญาไซเตสได้แบ่งประเภทของชนิดพนัธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่า ในความ
ควบคุมตามอนุสัญญาออกเป็น 3 บญัชี เพื่อให้เกิดความสะดวกและชัดเจนต่อการควบคุมดูแล      
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องอนุสัญญา ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกสามารถท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมหรือลด
จ านวนประเภทของชนิดพนัธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีก็เพื่อการควบคุม
กระบวน  การค้าในระหว่างประเทศ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ให้
สามารถท่ีจะด าเนินงานควบคู่กนัไปไดต้ามแนวความคิดในเร่ืองของการพฒันาแบบยัง่ยืนต่อไป ซ่ึง

                                                 
81  CITES.  (2010, January).  The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora.  Retrieved February 15, 2010, from http://www.cites.org/eng/disc/what.shtml. 
82  รายงานการประชุมรัฐสภา เล่มท่ี 2 คร้ังท่ี 6-12.  (2525).  ค าช้ีแจงรายละเอียดประกอบอนุสัญญาว่า

ด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุ.  หนา้ 99. 
83  Willem Wijnstckers.  (2003).  The Evolution of CITES , A reference On International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Lausanne 890).  pp. 10-12. 
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ในอนุสัญญาไซเตสไดแ้บ่งประเภทของชนิดพนัธ์ุสัตวป่์า และพืชป่าท่ีตอ้งถูกควบคุมตามอนุสัญญา 
ออกเป็น 3 ประเภทดงัต่อไปน้ีคือ84 
 1. สัตวป่์าหรือพืชป่าตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 1 (Appendix I) 
 หมายถึง สัตว์ป่าหรือพืชป่าท่ีหาได้ยากมากและใกล้จะสูญพนัธ์  ดังนั้ น
อนุสัญญาไซเตสจึงห้ามไม่ให้ท าการคา้โดยเด็ดขาด ยกเวน้แต่จะเป็นในกรณีท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
ซ่ึงกระบวนการในการน าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านแดนของสัตวป่์าและพืชป่าตามบญัชีแนบทา้ย
หมายเลข 1 นั้น จะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งเขม้งวดเป็นพิเศษ และยงัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
ประเทศท่ีจะน าเขา้เสียก่อน ประเทศท่ีจะท าการส่งออกจึงจะอนุญาตให้ท าการส่งออกได ้โดยการ
พิจารณาของประเทศภาคีสมาชิกทั้งฝ่ายท่ีจะน าเขา้และฝ่ายท่ีจะส่งออก จะตอ้งค านึงถึงผลไดแ้ละ
ผลเสีย เช่น ค านึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าหรือพืชป่าในประเภทนั้นๆ รวมทั้ ง           
การพิจารณาวา่ไม่ไดเ้ป็นการส่งออกเพื่อวตัถุประสงค์ในทางพาณิชย ์เป็นตน้ ตลอดจนการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีทางไซเตสไดก้ าหนดเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัดอีกดว้ย ตวัอยา่งของสัตวป่์าและพืชป่าตาม
บญัชีแนบทา้ยหมายเลข 1 น้ี ไดแ้ก่ จระเขน้ ้ าเค็ม จระเขน้ ้ าจืด ชา้งเอเซีย และกลว้ยไมป่้าหายากใน
บางชนิด เป็นตน้ 
 2. สัตวป่์าหรือพืชป่าตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 (Appendix II) 
 หมายถึง สัตวป่์าหรือพืชป่าท่ีหาไดย้ากแต่ก็ยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะสูญพนัธ์ุ ซ่ึงถ้า
หากวา่ปล่อยใหมี้การคา้ขายโดยท่ีไม่มีการควบคุมแลว้ ก็อาจจะท าใหส้ัตวป่์าหรือพืชป่าชนิดนั้นสูญ
พนัธ์ุลงไปได ้ซ่ึงไซเตส อนุญาตให้มีการคา้สัตวป่์าหรือพืชป่าในบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 ได ้แต่
จะตอ้งมี  การควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ ท่ีท าให้สัตวป่์าหรือพืชป่านั้นเกิดความเสียหายหรือลด
จ านวนลงไปมาก โดยประเทศภาคีสมาชิกท่ีท าการส่งออกจะตอ้งท าหนงัสืออนุญาตให้ส่งออกได ้
และรับรองวา่การส่งออกในแต่ละคร้ังนั้นจะไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อการด ารงชีวิตของสัตวป่์า
หรือพืชป่าดงักล่าวในธรรมชาติ ส่วนการน าเขา้ และน าผา่นแดนนั้นก็จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขใน
ประการ ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นอนุสัญญาไซเตส ตวัอย่างของสัตวป่์าและพืชป่าตามบญัชีแนบทา้ย
หมายเลข 2 น้ี ไดแ้ก่ นกแกว้ ชะมด และตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง รวมถึงปะการังดว้ย เป็นตน้ 
  และนอกจากอนุสัญญาไซเตสจะควบคุมการคา้ในระหวา่งประเทศ ซ่ึงสัตวป่์า
และพืชป่าท่ีหายากแลว้ บทบญัญติัของอนุสัญญาไซเตสก็ยงัครอบคลุมไปถึงการน าเขา้ การส่งออก 
และการน าผา่นแดนของซากสัตวป่์า ซากพืชป่า ตวัอยา่งพนัธ์ุพืชท่ียงัมีชีวิตอยู่ และเมล็ดพนัธ์ุของ
พืชป่านั้นอีกดว้ย โดยมีขอ้ยกเวน้ไวแ้ต่เพียงในกรณีของการยืมท่ีไม่ใช่การคา้ การบริจาคหรือคน
                                                 

84  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2552, 15 
พฤษภาคม).  ไซเตสกบัประเทศไทย.  สืบคน้เม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2553, จาก http://www.dnp.go.th/wffp/ 
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แลกเปล่ียนกนัในระหว่างนกัวิทยาศาสตร์ หรือสถาบนัทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ดทะเบียนเอาไว ้คือ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของรัฐเท่านั้น 

 3. สัตวป่์าหรือพืชป่าตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 3 (Appendix III) 
 หมายถึงสัตว์ป่าหรือพืชป่าชนิดท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงแลว้ขอความร่วมมือภาคีให้ช่วยดูแลการน าเขา้ คือจะตอ้งมีหนงัสือรับรอง
การส่งออกจากประเทศถ่ินก าเนิด เช่น ควาย(เนปาล) นกกระทาดง(มาเลเซีย) เป็นตน้ 
 (3) ความเก่ียวขอ้งของอนุสัญญาไซเตส กบักระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังในประเทศไทย 
 แต่เดิมส่ิงมีชีวติประเภทต่างๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นแนวปะการังนั้น ไม่วา่จะเป็นปะการัง 
ปลาสวยงาม หรือเปลือกหอยต่างๆ ท่ีมีความสวยงามนั้น ลว้นแต่เป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีความส าคญั
และมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจอยา่งสูง ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการส่งออกไปในรูปแบบของสินคา้ประเภท
ของท่ีระลึกซ่ึงท ามาจากปะการัง หรือเปลือกหอย และการส่งออกปลาสวยงามและปะการังในฐานะ
ท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียง ดงันั้นจึงท าให้ประเทศต่างๆ ท่ีมีทรัพยากรแนวปะการังชายฝ่ังทะเลท่ีสมบูรณ์ อาทิ
เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และศรีลงักา เป็นตน้ ต่างก็ไดท้  าการผลิตและส่งออกสินคา้ท่ีท า
มาจากทรัพยากรแนวปะการัง เพื่อไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเป็นจ านวนมากในระหวา่งปี ค.ศ. 1976 
ประเทศฟิลิปปินส์เพียงประเทศเดียวได้ส่งออกสินคา้ประเภทของท่ีระลึกท่ีท าจากปะการังและ
เปลือกหอย ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวนถึง 11,000 ตนั หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 40 
ลา้นเหรียญสหรัฐ85  ซ่ึงเม่ือประเทศต่างๆ เหล่านั้นไดท้  าการส่งออกสินคา้ท่ีท าจากทรัพยากรแนว
ปะการังเป็นจ านวนมากแล้ว ก็ย่อมท่ีจะท าให้สภาพแวดล้อมของแนวปะการัง และระบบนิเวศ     
ในทะเลเส่ือมโทรมลงไป จนกระทัง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในแนว
ปะการัง ต่อสัตวน์ ้ าในทะเล และมีผลกระทบต่อมนุษยใ์นท่ีสุด ซ่ึงองคก์รของไซเตสและประเทศ
ภาคีสมาชิกนั้นได้เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาท่ีมีความจ าเป็นและจะต้องรีบแก้ไข    
โดยด่วน เพราะถา้หากปล่อยเอาไวแ้ล้วก็ย่อมท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายข้ึนต่อระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติของทะเลโดยรวมได ้ดงันั้นองคก์รไซเตสและภาคีสมาชิกก็จึงไดก้ าหนดให้ปะการัง และ
สัตวน์ ้ าท่ีอาศยัในแนวปะการัง เช่น ปลาสวยงาม หรือหอยบางชนิด ไดเ้ป็นสัตวคุ์ม้ครองตามบญัชี
แนบทา้ยหมายเลข 2 ของอนุสัญญาไซเตส ซ่ึงการน าเขา้และส่งออกปะการังและส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่
ในแนวปะการังดงักล่าวนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประเทศผูน้ าเขา้และส่งออกนั้น และอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขตามท่ีไซเตสไดก้ าหนดเอาไวด้งัต่อไปน้ีคือ86 
                                                 

85  นงพงา สุขวนิช และคณะ. (2541).  ปะการัง สายใยแห่งชีวติ. หนา้18. 
86  Article IV “Convention on Internation Trade in Endangred Species of and Fanna and Flora 1973”. 
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 การน าเขา้และส่งออก ซ่ึงชนิดพนัธ์ุของพืชป่าและสัตวป่์าตามท่ีได้ก าหนดให้
รวมอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 นั้ น จะต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้า และต้องแสดง
ใบอนุญาตก่อน    การส่งออก ซ่ึงใบอนุญาตการส่งออกนั้นจะออกให้ได้ก็ต่อเม่ือได้ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีแลว้เท่านั้น 
 1. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของรัฐซ่ึงส่งออกนั้นไดรั้บรองวา่ การส่งออกนั้นจะไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการอยูร่อดของชนิดพนัธ์ุนั้นๆ 
 2. ชนิดพนัธ์ุของสัตว์ป่าและพืชป่านั้ น ไม่ได้เป็นการได้มาด้วยการละเมิด
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุสัตว ์และพนัธ์ุพืชของรัฐนั้น 
 3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของรัฐท่ีน าเขา้และรัฐท่ีส่งออกนั้น ตอ้งพอใจแลว้ว่า
ชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่าใดๆ ซ่ึงยงัมีชีวติอยูน่ั้น จะไดรั้บการตระเตรียมการในลกัษณะท่ีเส่ียงต่อ   
การบาดเจบ็ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการทารุณโหดร้ายนอ้ยท่ีสุด 
 4. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการของภาคีในแต่ละรัฐ จะเป็นผู ้ควบคุมตรวจสอบ
ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่าในบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 นั้น และเม่ือใดท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการก าหนดวา่ การน าเขา้หรือส่งออกชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่านั้น ควรท่ีจะถูก
จ ากดั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะเป็นการรักษาชนิดพนัธ์ุนั้นๆ ในถ่ินท่ีอยูข่องมนัให้คงอยูใ่นระดบัท่ีสอดคลอ้ง
กบับทบาทในระบบนิเวศซ่ึงมนัถือก าเนิดข้ึนมา เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิชาการนั้นก็จะไดแ้นะน าเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงมาตรการท่ีเหมาะสมในการจ ากดัใบอนุญาตส่งออก หรือการน าเข้า      
ชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่านั้นๆ  
 และส าหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาไซเตสนั้น ก็ไดรั้บเอาแนว
ทางการด าเนินงานตามท่ีอนุสัญญาไซเตสได้ก าหนดไว ้โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุม
กระบวนการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่าท่ีหายาก ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการใช้
มาตรการเพื่อควบคุมการน าเขา้ การส่งออก หรือการน าผ่านแดนของสัตวป่์าและพืชป่าตามบญัชี
แนบท้ายท่ีไซเตสได้ก าหนดเอาไว้ และตลอดจนการก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมาย
ภายในประเทศท่ีไดรั้บการอนุวติัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีอนุสัญญาไซเตสไดก้ าหนดเอาไว้
และส าหรับในส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างอนุสัญญาไซเตส กับการกระบวนการคุ้มครองและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยไดก้ าหนด
แนวทางในการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตส เก่ียวกบัการควบคุมการคา้ชนิดพนัธ์ุของปะการัง 
ตามท่ีอนุสัญญาไซเตสได้ก าหนดให้เป็นชนิดพนัธ์ุสัตว์คุม้ครองตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2  
ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการคา้และจ าหน่ายพนัธ์ุปะการังหรือจ ากดัการผลิตและการจ าหน่าย
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ของท่ีระลึกท่ีท ามาจากปะการังและเปลือกหอย87 เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดให้มีมาตรการทั้งในดา้น
บริหารและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการค้าทั้ งภายในประเทศหรือการคา้ในระหว่าง
ประเทศ  
 เดิมเพื่อท่ีจะท าให้กระบวนการในการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง สามารถท่ีจะด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามความในอนุสัญญาไซเตส 
ประเทศไทยก็จึงไดก้ าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในฉบบัต่างๆ เพื่ออนุวติัการให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัของอนุสัญญา โดยได้มีการออกเป็นกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 88 เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการน าเข้า ส่งออก หรือส่งผ่านปะการังกัลปังหา และ
ดอกไม้ทะเล หรือซากของสัตว์น ้ าในประเภทดังกล่าว ตามท่ีอนุสัญญาไซเตสได้ก าหนดไว ้
นอกจากน้ีก็ยงัมีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์89 ให้ปะการัง หอย และปลาสวยงามใน          
บางประเภทท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณแนวปะการัง ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซากหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสัตวน์ ้ าและซากสัตวน์ ้ าดงักล่าว เป็นสินคา้ท่ีตอ้งขออนุญาตในการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจกัร   
 ต่อมาในภายหลงัไดมี้การตราประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ืองก าหนดชนิดสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ีห้ามน าเขา้หรือส่งออก90 เพื่อก าหนดให้ชนิดของ
สัตวป่์าและซากของสัตวป่์าตามบญัชีแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี เป็นสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ี

                                                 
87  ส านกัพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ.  (2552, 19 ธนัวาคม).  การสมัมนา เร่ืองเล้ียงและคา้สตัวป่์า

อยา่งไรไม่ใหผ้ิดกฎหมาย.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553,  จาก http://www.bedo.or.th/bd011_ 
NewsDetail.aspx?RowID=673 

88  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
2535 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตให้น าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านซ่ึงสัตวป่์า 
หรือซากของสัตวป่์า ท่ีอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดของสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ 
(CITES) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 51ก. วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537. 

89  ประกาศกระทรวงพาณิชย ์วา่ดว้ยการส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัรฉบบัท่ี 58 (พ.ศ. 2534) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 3 วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2535. 

90  โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 23 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า
พ.ศ. 2535 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงตามมาตรา 
29 ประกอบกบัมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 123 ตอนท่ี 28ง. วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549. 
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ห้ามน าเขา้หรือส่งออก เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี พร้อมกนันั้นไดท้  าการยกเลิกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีเคยออกไวเ้ดิมดงัน้ี 
 1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เร่ือง ก าหนด
ชนิดของสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ีห้ามมิให้ผูใ้ดน าเขา้หรือส่งออก เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
 2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 เร่ือง
ก าหนดชนิดของสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ีหา้มน าเขา้หรือส่งออก, ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2542 เร่ือง ก าหนดชนิดของสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ีเป็น  
สัตวน์ ้าท่ีหา้มน าเขา้หรือส่งออก และ 
 3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2545 เร่ืองก าหนด
ชนิดของสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าท่ีหา้มน าเขา้หรือส่งออก  
 ทั้งน้ีเพื่ออนุวติัตามมติท่ีประชุมภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิด
สัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (CITES) คร้ังท่ี 13 ระหวา่งวนัท่ี 2 - 14 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบการน าเขา้หรือ
ส่งออกสัตวป่์าและซากของสัตวป่์าบางชนิด ท่ีมิใช่สัตวป่์าสงวน สัตวป่์าคุม้ครอง หรือมิใช่ชนิดท่ี
ก าหนดไวใ้นบญัชีหมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3 ของอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่ง
ประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้ สูญพันธ์ุ  (CITES) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั  
 ทั้งน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบั ปะการังและซีแอนีโมนี (CORALS, SEA ANEMONES) นั้น 
ไดถู้กก าหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยล าดบัท่ี 970-973 และล าดบัท่ี 974-975 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัซีเฟิร์น
และปะการังไฟ (SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE) ซ่ึงในส่วนของปะการัง
และสัตวท์ะเลสวยงามเช่นซีแอนนีโมนี ท่ีมีการคา้กนัในตลาดคา้ปะการังและสัตวส์วยงามนั้นถูกจดั     
อยู่ในบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 หรือ (Appendix II) ซ่ึงเป็นชนิดพนัธ์ุของสัตวท่ี์ยงัไม่ถึงกบัใกล ้ 
สูญพนัธ์ุและมีการอนุญาตใหค้า้ไดแ้ต่ตอ้งควบคุม แต่ในทางปฏิบติัแลว้ ก็ไม่สามารถท่ีจะท าการคา้
ทรัพยากรปะการังได้แต่อย่างใด เพราะจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหลายๆ ฉบับท่ีว่าด้วย          
การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง เช่นพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 เป็นตน้ 
 นับได้ว่า อนุสัญญาไซเตส มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการถูกท าลายลงของแนวปะการัง ท่ีได้มีสาเหตุมาจากการคา้ปะการังและสัตวน ้ าท่ี
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อาศยัอยูใ่นบริเวณแนวปะการัง ตลอดจนการคา้ซากและของท่ีระลึกซ่ึงท ามาจากปะการังและสัตว์
น ้าดงักล่าว ทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้น จึงสามารถท่ีจะกล่าวไดว้า่อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดของ
สัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ หรืออนุสัญญาไซเตส เป็นกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคญัในด้านการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแนวปะการังและสัตว์ทะเล
สวยงามทั้งของประเทศไทย และของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ให้ไดมี้ความปลอดภยัจากกระบวนการ
คา้ขายซ่ึงชนิดพนัธ์ุของสัตว ์และซากสัตวใ์นระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้สภาพแวดลอ้ม
ของทรัพยากรแนวปะการังยงัคงสภาพความเป็นระบบนิเวศทางทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
เหมือนเช่นเดิมต่อไป 
 2.3.2 อนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล (Convention on The Law of The Sea) 
 (1) ความเป็นมา 
  ทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่กบัมนุษยชาติ โดยมากจะเป็น
ทั้งแหล่งท่ีมนุษย์ได้ท าการประมง และท าการคมนาคมขนส่งติดต่อระหว่างกนั ดงันั้นจึงท าให้
ประเทศต่างๆ ท่ีมีอาณาเขตทางทะเลเป็นจ านวนมากนั้น สามารถท่ีจะน าเอาทรัพยากรทางทะเล
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการพฒันาประเทศของตนให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจึงท าให้
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมหาอ านาจพยายามจะขยายอาณาเขตทางทะเลของประเทศ
ตนออกไปให้มากท่ีสุด ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะครอบครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ได้มาก
ท่ีสุดตามไปดว้ยนัน่เอง 
  แต่ในเวลาต่อมาเม่ือประเทศต่างๆ นั้น ได้เร่งท่ีจะท าการครอบครองและขยาย
อาณาเขตทางทะเลของประเทศตนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัข้ึนในประเด็น
เร่ืองของการก าหนดอาณาเขตทางทะเล ในระหวา่งประเทศท่ีมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกนั ซ่ึงใน
บางกรณีนั้น ความขดัแยง้ไดบ้านปลายออกไปจนเกิดเป็นความขดัแยง้ในระดบันานาชาติ หรือเกิด
เป็นสงครามข้ึนมา ซ่ึงไดส่้งผลท าให้ประเทศต่างๆ ตอ้งไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ดงักล่าว
จนกระทัง่เกิดความไม่สงบข้ึนในระหวา่งประชาคมโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะท าให้ประเทศต่างๆ 
ทัว่โลกนั้นไม่สามารถท่ีจะใชส้อยแหล่งทรัพยากรทางทะเลไดอ้ยา่งเต็มท่ี อีกทั้งยงัอาจะมีผลท าให้
กระทบกระเทือนถึงเสรีภาพในการท าประมง และการเดินเรือภายในทอ้งทะเลไดด้ว้ย ซ่ึงองค์การ
สหประชาชาติและประเทศต่างๆ ภายในประชาคมโลกไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นปัญหาท่ีวา่รัฐชายฝ่ังนั้นจะสามารถท่ีจะขยายเขตอ านาจ   ของตนท่ีมี
เหนือท้องทะเลและแหล่งทรัพยากรในทะเลได้ในระยะเท่าใด ดังนั้นจึงได้ร่วมกันท่ีจะท าการ
รวบรวมจารีตประเพณีในระหว่างประเทศ ท่ีว่าดว้ยการใช้ประโยชน์จากฝ่ังทะเล ให้ไดเ้ป็นอยู่ใน
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รูปแบบของกฎเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบัในระหว่างประเทศซ่ึงมีความชดัเจนและรัฐชายฝ่ังทุกๆ ประเทศ
ยอมรับ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะหาขอ้ยติุในความขดัแยง้ในเร่ืองการใชอ้  านาจของรัฐชายฝ่ัง ซ่ึงก็คือการจดัท า
อนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะล (Convention on the Law of the Sea) ข้ึนมานัน่เอง 
  การด าเนินการเพื่อการจดัท าอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลนั้น ได้เร่ิมต้นข้ึน      
ใน ค.ศ. 1958 โดยองค์การสหประชาชาติได้จดัการประชุมข้ึนมาโดยมีช่ือเรียกเป็นทางการว่า    
“การประชุมขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล คร้ังท่ี 1 (The First United Nations 
Convention on the Law of the Sea) หรือ UNCLOS I ซ่ึงผลของการประชุมในคร้ังนั้นท่ีประชุมของ
สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาติ ไดย้อมรับเน้ือหาและเง่ือนไขของอนุสัญญาจ านวนทั้งส้ิน 4 ฉบบั91 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
  1.  อนุสัญญาวา่ดว้ยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเน่ือง (Convention on the Territorial 
Sea and the contiguous Zone) 
  2. อนุสัญญาวา่ดว้ยทะเลหลวง (Convention on the High Sea) 
  3. อนุสัญญาว่าด้วยการท าประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงมีชีวิตในทะเล
หลวง (Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Sea) 
  4. อนุสัญญาวา่ดว้ยไหล่ทวปี (Convention on the Continental Shelf) 
  อนุสัญญา 4 ฉบบั ดงักล่าวนั้นไดมี้การให้สัตยาบนัรับรองโดยรัฐภาคีสมาชิกเม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน ค.ศ. 1958 โดยอนุสัญญาทั้งหมดไดถู้กเรียกรวมกนัวา่เป็นอนุสัญญากรุงเจนีวาท่ีวา่
ดว้ยกฎหมายทะเล (Geneva Convention on the Law of the Sea) และต่อมาองคก์ารสหประชาชาติ
ได้จัดให้มีการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายทะเลข้ึนมาเป็นคร้ังท่ีสอง (The Second United 
National Convention on the Law of the Sea) หรือ UNCLOS II ข้ึนมาในปี ค.ศ. 1980 เพื่อหาขอ้ยุติ
ในเร่ืองการก าหนดความกวา้งของทะเลอาณาเขต และเขตในการท าประมงท่ียงัไม่ไดมี้การก าหนด
เอาไวอ้ย่างแน่นอนในบทบญัญติัของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและต่อเน่ือง โดยในการ
ประชุม UNCLOS II ท่ีประชุมได้เสนอให้มีการก าหนดขอบเขตความกวา้งของทะเลอาณาเขต
เท่ากบั 6 ไมลท์ะเล และความกวา้งของเขตท าการประมงอีก 6 ไมล์ทะเล แต่ขอ้เสนอดงักล่าวไม่ได้
รับความเห็นชอบของท่ีประชุม และยงัไม่สามารถท่ีจะหาขอ้ยติุใดๆ ได ้
  ต่อมาองคก์ารสหประชาชาติ ไดจ้ดัการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทะเลข้ึนมา
เป็นคร้ังท่ีสาม (The Third United Nations Convention on the Law of the Sea) หรือ UNCLOS ใน
ระหวา่งปี ค.ศ. 1974 ถึงปี ค.ศ. 1982 รวมทั้งส้ิน 11 สมยัการประชุม เพื่อเป็นการก าหนดถึงแนวทาง
                                                 

91  ส านกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม.  (2539).  อนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ. หนา้ 83. 
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ในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีชีวิตในทอ้งทะเลหลวงมาใช ้และก าหนดถึงเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะของรัฐชายฝ่ังเป็นจ านวน 200 ไมล์ทะเล โดยในท่ีประชุมได้ด าเนินการให้มีการจดัท า
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยกฎหมายทะเล (Convention on the Law of the Sea) ในสมยั     
มอนเตโก เบย ์(Montego Bay) ข้ึนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลในฉบบั
กรุงเจนีว่า ค.ศ. 1958 และประเทศภาคีสมาชิกได้ยอมรับและลงนามในอนุสัญญาดงักล่าวเป็น
จ านวน 60 ประเทศ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 198292 และจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชก้บัประเทศท่ีเขา้เป็น
ภาคีสมาชิกและใหส้ัตยาบนักบัอนุสัญญาแลว้ในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 
  ส าหรับประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิก ในอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลฉบบั
กรุงเจนีวา โดยได้ลงนามรับรองบทบญัญติัของอนุสัญญาทั้ง 4 ฉบบั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 
2511 และไดใ้ห้สัตยาบนัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ซ่ึงพนัธะกรณีของอนุสัญญา
ข้ึน 4 ฉบบันั้น ไดมี้ผลบงัคบัใช้ต่อประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511 เป็นตน้มาจนถึง             
ในปัจจุบนั ส่วนอนุสัญญาว่าดว้ยกฎหมายทะเลในฉบบั มอนเตโก เบย ์1982 นั้น ประเทศไทยยงั
ไม่ไดมี้การด าเนินการเพื่อใหส้ัตยาบนัแต่อยา่งใดเลย 
  ในส่วนของการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงมาตรการในการคุม้ครองและควบคุมการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรส่ิงมีชีวติทางทะเลท่ีมีความส าคญั ดงันั้น
ในผลการศึกษาในส่วนของกฎหมายทะเลต่อไปน้ี ก็จึงจะได้ท าการศึกษาถึงบทบัญญัติของ
อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลในฉบับปี ค.ศ. 1958 เฉพาะแต่ในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วย          
การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง ซ่ึงประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนัรับรอง
บทบญัญติัในอนุสัญญาแล้ว และจะท าการศึกษาวิจยัถึงบทบญัญติัในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลฉบบัปี ค.ศ. 1982 เฉพาะแต่ในส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคุม้ครองและควบคุม  
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทยต่อไป 
 (2) สาระส าคญัของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล 
  ถึงแมว้่าอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ในฉบบัปี ค.ศ. 1982 นั้น จะยงัไม่มีผล
บงัคบัใชก้บัประเทศท่ียงัไม่ไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิก หรือใหส้ัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัดงักล่าวก็ตาม 
แต่บทบัญญัติในหลายๆ ส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี ค.ศ. 1982 นั้น ได้ถูกรัฐ
ทั้งหลายน าเอามาใช้เป็นแนวปฏิบติัในระหวา่งกนั เพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑ์ในระหวา่งประเทศท่ีใชใ้น           
การก าหนดและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทรัพยากรทางทะเล อาทิเช่นการก าหนดเขตพื้นท่ี
ในทะเลหรือการก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐชายฝ่ัง ในดา้นการอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติ

                                                 
92  แหล่งเดิม. หนา้ 85. 
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ในทะเล เป็นต้น นั้นได้กลายมาเป็นจารีตประเพณีในระหว่างประเทศท่ีใช้บงัคบัในระหว่างรัฐ
ดว้ยกนั 
  โดยในบทบญัญติัของอนุสัญญาว่าดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้ก าหนดให้มี        
การแบ่งเขตในทะเลออกเป็น 4 ประเภท93 ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)  เ ป็นเขตของทะเลท่ีอยู่ถัดจากน่านน ้ า
ภายในประเทศออกไปในทะเล รัฐชายฝ่ังจะมีอ านาจในการท่ีจะขยายอ านาจอธิปไตยของตนเหนือ
ทะเลอาณาเขตออกไปได ้โดยมีขนาดกวา้งไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ซ่ึงอ านาจอธิปไตยดงักล่าวนั้นจะ
รวมไปถึงยงัห้วงอากาศเหนือทะเล ทอ้งทะเล พื้นดินใตท้ะเล และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเภทต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในทะเลอาณาเขตอีกดว้ย94 
 2. เขตต่อเน่ือง (Contiguous Zone) เขตต่อเน่ืองเป็นเขตท่ีอยู่ถดัออกไปจากทะเล      
อาณาเขตโดยมีขนาดความกวา้งไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล นบัจากเส้นฐานท่ีใช้วดัความกวา้งของทะเล  
อาณาเขต ซ่ึงเขตต่อเน่ืองได้ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการควบคุมการกระท า
ความผดิตามกฎหมายศุลกากร ประมวลรัษฎากร การสาธารณสุข และการลกัลอบเขา้เมือง95 
 3. เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone หรือ EEZ.) เขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะได้ถูกจดัตั้งข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของรัฐทั้งปวง ในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
และการสงวนรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเอาไว้
ให้คงอยู่ต่อไป โดยการประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของรัฐต่างๆ จะกระท าได้โดยเป็นการออก
ประกาศฝ่ายเดียวเพื่อก าหนดถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศตน ท่ีมีขนาดความกวา้งไม่เกิน 
200 ไมล์ทะเล แต่อย่างไรก็ตามค าประกาศฝ่ายเดียวดงักล่าวนั้น จะยงัไม่มีผลผูกพนัธ์กบัรัฐอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เป็นประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลใหต้อ้งยอมรับแต่อยา่งใด ยกเวน้แต่
จะไดน้ าเอาไปใชบ้งัคบัต่อกนัในลกัษณะท่ีเป็นจารีตประเพณีในระหวา่งรัฐเท่านั้น 
  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะนั้นจะเป็นอาณาเขตทางทะเลท่ีตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัของรัฐ
ชายฝ่ังท่ีไดป้ระกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะดงักล่าว โดยรัฐชายฝ่ังมีสิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะด าเนินกิจการ
ต่างๆได ้ภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะท่ีไดป้ระกาศเอาไวด้งัต่อไปน้ีคือ 96 

                                                 
93  จุมพต สายสุนทร.  (2541).  ค าอธิบายกฎหมายทะเล: อาณาเขตทางทะเล.  หนา้ 40. 
94  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, มาตรา 3.  
95  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, มาตรา 33.  
96  ชุมเจตน์ กาญจนเกษร. (2539).  อนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความ
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 ก. สิทธิในการส ารวจ แสวงหาผลประโยชน์ อนุรักษ์และจัดการแหล่ง
ทรัพยากร ธรรมชาติทุกชนิดในบริเวณทอ้งน ้ า พื้นดินใตท้อ้งทะเล และใตผ้ิวดิน รวมถึงการใช้
ประโยชน์ในเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 
  ข. มีอ านาจทางกฎหมายในการก่อตั้งเกาะเทียม หรือส่ิงก่อสร้างในทะเล และมี
สิทธิในการก าหนดเขตปลอดภยัรอบส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวตามความเหมาะสม 
  ค. มีสิทธิในดา้นการศึกษาวจิยั และคน้ควา้ในดา้นวทิยาศาสตร์ทางทะเล 
  ง. มีสิทธิในดา้นการปกป้องและอนุรักษส์ภาวะแวดลอ้มทางทะเล 
  จ. มีหนา้ท่ีในการก าหนดกฎเกณฑใ์นการท าประมง โดยการก าหนดถึงปริมาณ
ของสัตวน์ ้าท่ีอนุญาตใหจ้บัได ้(Total Allowable Catch) 
  ฉ. มีหน้าท่ีในการส่งเสริมต่อความประสงค์ ท่ีต้องการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีมีชีวิตอย่างเต็มก าลังการผลิต (Optimum Utilization) โดยการก าหนดขีด
ความสามารถทางการประมงของตน และอนุญาตให้รัฐอ่ืนเขา้มาท าการประมงไดภ้ายใตข้อบเขต
ความตกลงในระหวา่งประเทศ หรือตามเง่ือนไขท่ีรัฐชายฝ่ังไดก้ าหนดข้ึนมา 
 4. ทะลหลวง (High Sea) เป็นเขตทะเลเปิดท่ีอนุญาตให้ทุกๆ ประเทศได้ใช้
ประโยชน์อย่างเสรีและมีสิทธิเท่าเทียมกนัทุกประเทศ โดยท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถท่ี
จะกล่าวอา้งถึงกรรมสิทธิของตนท่ีมีเหนืออาณาเขตของทะเลหลวงได ้
  การแบ่งเขตพื้นท่ีในทะเล และการก าหนดสิทธิหน้าท่ีของรัฐชายฝ่ังในประการ
ต่างๆ ของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลในปี ค.ศ. 1982 นั้น นบัไดว้า่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อ
กระบวนการในการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยในบทบญัญติัของ
อนุสัญญาฉบบัดงักล่าวไดเ้น้นหนกัไปในการจดัการ และแบ่งสรรความตอ้งการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐต่างๆ ให้มีความเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศท่ีก าลงัพฒันา
เพื่อไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรียบโดยประเทศท่ีพฒันาแลว้ พร้อมทั้งการก าหนดถึงสิทธิและหนา้ท่ีของ
รัฐชายฝ่ังท่ีจะด าเนินการในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในประเภทท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตในทะเลให้คงอยู่ต่อไป ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้รัฐต่างๆ สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติและย ัง่ยนืตลอดไป 
  ในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับปี ค.ศ. 1958 นั้ น มีแต่เพียง
บทบญัญติัของอนุสัญญาว่าด้วยการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง ค.ศ. 
1958 เท่านั้นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง โดยบทบญัญติัส่วนใหญ่ของอนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงมีชีวิต ค.ศ. 1958 นั้น มุ่งท่ีจะก าหนดความสัมพนัธ์ในระหว่างรัฐซ่ึงเป็นภาคีสมาชิก
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ของ อนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ในการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการท าประมงสัตวน์ ้ า
ภายในเขตทะเลหลวง ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะไม่ให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในระหว่างรัฐท่ีเป็นภาคีสมาชิก
ดว้ยกนั พร้อมทั้งยงัมี การก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้แสวงหาผลประโยชน์จากการท าประมง
ภายในเขตทะเลหลวงดงักล่าว ท่ีจะต้องร่วมมือกันในการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ส่ิงมีชีวติและทรัพยากร  การประมงเอาไวใ้หค้งอยูต่่อไป 
 (3) ความเก่ียวขอ้งของอนุสัญญาว่าดว้ยกฎหมายทะเลกบักระบวนการคุม้ครองและ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย 
  ในบทบญัญติัของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบบัปี ค.ศ. 1982 ได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินการในด้านการปกป้องและคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเล (Marine 
Environment Protection) เอาไวห้ลายประการ โดยไดก้ าหนดให้เป็นหนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
ประเทศภาคีสมาชิก ท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในทะเลเอาไวใ้ห้
คงอยู่ต่อไป โดยมีรายละเอียดของมาตรการท่ีบทบญัญติัของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลได้
ก าหนดเอาไว ้ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังดงัต่อไปน้ี คือ 
 ภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะใหรั้ฐชายฝ่ังมีหนา้ท่ีในการด าเนินงานดงัต่อไปน้ีคือ 
 1.  การด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงมีชีวิต ท่ีอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ97 
 1.1 ใหรั้ฐชายฝ่ังพิจารณาเพื่อก าหนดทรัพยากรมีชีวิต ท่ีจะพึงอนุญาตให้จบัได้
ภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของตน 
 1.2 ใหรั้ฐชายฝ่ังกระท าการเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรส่ิงมีชีวิต 
โดยจะตอ้งค านึงถึงหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีตนมีอยู ่เพื่อเป็นหลกัประกนัการธ ารงรักษา
ทรัพยากรส่ิงมีชีวติในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ไม่ให้ไดรั้บอนัตรายจากการแสวงหาประโยชน์เกินควร
โดยอาศยัมาตรการอนุรักษแ์ละการจดัการท่ีเหมาะสม โดยให้รัฐชายฝ่ังและองคก์รระหวา่งประเทศ
ท่ีมีอ านาจในระดบัอนุภาค ระดบัภูมิภาค หรือระดบัโลกไดร่้วมมือกนัเพื่อความเหมาะสม 
 1.3 มาตรการเช่นว่านั้นให้ได้มีการก าหนดข้ึนมาเพื่อการธ ารงรักษาไว ้หรือ
ฟ้ืนฟูประชากรของชนิดพนัธ์ุของสัตวน์ ้ า ท่ีถูกเก็บเก่ียวและแสวงหาประโยชน์ให้อยู่ในระดบัซ่ึง
สามารถท่ีจะอ านวยผลผลิตท่ีย ัง่ยืนสูงสุด ตามท่ีไดก้  าหนดโดยปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะรวมไปถึงความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมประมงชายฝ่ังและ           
ความตอ้งการพิเศษของรัฐท่ีก าลงัพฒันา โดยจะตอ้งค านึงถึงแบบแผนการท าประมง การพึ่งพา
                                                 

97  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 61. 
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อาศยักนัของมวลสัตวน์ ้า และมาตรฐานขั้นต ่าระหวา่งประเทศท่ีไดเ้สนอแนะโดยทัว่ไป ทั้งในระดบั
อนุภูมิภาค ระดบัภูมิภาค หรือในระดบัโลก 
 1.4  การใชม้าตรการดงักล่าว ให้รัฐชายฝ่ังค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อชนิดพนัธ์ุ
สัตวน์ ้ าหรือการพึ่งพาอาศยักนัของชนิดพนัธ์ุสัตวน์ ้ าท่ีจะถูกเก็บเก่ียว โดยมุ่งท่ีจะธ ารงรักษาเอาไว้
หรือฟ้ืนฟูประชากรของชนิดพนัธ์ุท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว ให้อยูเ่หนือระดบัซ่ึงเส่ียงต่อการถูก
คุกคามอยา่งร้ายแรง 
 1.5 ขอ้มูลสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สถิติการจบัปลาและการท าประมง รวมทั้ง
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์ ้ า ให้มีการเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนกันอย่างสม ่าเสมอ โดยการรวมกันของรัฐท่ีเก่ียวข้องทั้งปวงและโดยผ่านองค์การ
ระหวา่งประเทศท่ีมีอ านาจ ไม่วา่จะเป็นในระดบัอนุภูมิภาค ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก 
 2. การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรส่ิงมีชีวติท่ีอยูภ่ายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ98 
  2.1 ให้รัฐชายฝ่ังส่งเสริมวตัถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร
ส่ิงมีชีวติใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยท่ีไม่เป็นการเส่ือมเสีย 
  2.2 ให้รัฐชายฝ่ังค านึงถึงการอนุญาต ให้รัฐอ่ืนเขา้ถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของ
ตน โดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น ความส าคัญของทรัพยากรส่ิงมีชีวิตและ            
การปฏิบติัตามมาตรการในการอนุรักษ์ ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขประการอ่ืนๆ ท่ีได้บญัญติัไวใ้น
กฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐชายฝ่ัง โดยจะตอ้งใหมี้ความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของอนุสัญญาวา่
ดว้ยกฎหมายทะเลน้ี 
 3. การจดัการมวลสัตวน์ ้ าท่ีไดเ้กิดข้ึน ภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของรัฐชายฝ่ัง
ของรัฐ หรือภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและบริเวณพื้นท่ีท่ีประชิดกบัเขตเศรษฐกิจจ าเพาะนั้นให้รัฐ
ชายฝ่ังทั้งสองรัฐหรือมากกว่านั้ น หาทางตกลงกันทั้งในทางตรงหรือโดยผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศ เก่ียวกบัมาตรการท่ีจ าเป็นต่อการประสานงานเพื่อใหมี้การอนุรักษแ์ละคุม้ครองสัตวน์ ้ าเช่น
วา่นั้น99 
 ภายในเขตของทะเลหลวงรัฐต่างๆ มีสิทธิและหน้าท่ีในการด าเนินการร่วมกัน
ดงัต่อไปน้ีคือ 

                                                 
98  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 62.  
99  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 63. 
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 1. สิทธิท่ีจะท าการประมงในทะเลหลวง โดยรัฐต่างๆ ทั้งปวงมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให้คน
ในชาติของตนท าการประมงภายในเขตทะเลหลวง ภายใต้บงัคบัแห่งพนัธะกรณีของอนุสัญญาว่า
ดว้ยกฎหมายทะเล100 
 2. หนา้ท่ีของรัฐต่างๆ ทั้งปวงท่ีจะตอ้งก าหนดมาตรการในการใชห้รือร่วมมือกนักบัรัฐ
อ่ืนในการก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นส าหรับคนในชาติของตนเพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงมีชีวติท่ีอยูภ่ายในทะเลหลวง101 
 3. หน้าท่ีของรัฐต่างๆ ทั้ งปวงในการร่วมมือกันเพื่อการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงมีชีวิตภายในบริเวณของทะเลหลวง โดยการก าหนดให้รัฐต่างๆ ซ่ึงมีคนภายในชาติ
ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรส่ิงมีชีวิตในประเภทเดียวกันหรือต่างประเทศท่ีอยู่
ภายในบริเวณเดียวกนั ได้ด าเนินการเพื่อก าหนดถึงมาตรการท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงมีชีวติเหล่านั้นตามความเหมาะสม102 
 4. หน้าท่ีของรัฐทั้งปวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงมีชีวิต ท่ีอยู่ภายในเขตทะเลหลวง 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี103 
 4.1 ในการพิจารณาถึงปริมาณของสัตวน์ ้ าและส่ิงมีชีวิตท่ีรัฐได้อนุญาตให้คนใน
ชาติของตนแสวงหาประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นเขตทะเลหลวงนั้น ให้รัฐก าหนดมาตรการ 
บางประการข้ึนมา เพื่อการธ ารงไว้หรือฟ้ืนฟู ซ่ึงประชากรในชนิดพันธ์ุ ท่ีได้ถูกแสวงหา
ผลประโยชน์ และชนิดพนัธ์ุท่ีไดพ้ึ่งพาชนิดพนัธ์ุท่ีไดถู้กแสวงหาผลประโยชน์ ให้ไดอ้ยู่ในระดบั
สูงสุดท่ีจะสามารถรักษาเอาไวไ้ด ้โดยจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัในด้านส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  4.2 ให้มีการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดขอ้สนเทศทางวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าประมง และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษม์วลของส่ิงมีชีวิตท่ี
อาศยัอยูใ่นบริเวณทะเลหลวง  
 ในบทบญัญติัของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ไดก้  าหนดถึงบทบาทหนา้ท่ีของรัฐซ่ึง
เป็นไดเ้ขา้เป็นพนัธะกรณีในอนุสัญญาดงักล่าว ท่ีมีวตัถุประสงค์ในดา้นการคุม้ครองและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในทะเลโดยทัว่ไป ท่ีมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 

                                                 
100  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 116. 
101  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 117. 
102  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 118.  
103  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 119.  
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1. การก าหนดให้เป็นหน้าท่ีโดยตรงของรัฐท่ีเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วย
กฎหมายทะเล ท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อการคุม้ครองและรักษาส่ิงแวดลอ้มทางทะเล104 
 2. การก าหนดให้รัฐท่ีเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาว่าดว้ยกฎหมายทะเล มีสิทธิและ
อธิปไตยในการท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของตน ตามแนวนโยบายท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มของตน และตามหนา้ท่ีของตนท่ีจะคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเล105 
 3. การก าหนดให้เป็นหน้าท่ีโดยตรงของรัฐ ซ่ึงเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วย
กฎหมายทะเล ได้ด าเนินการเพื่อการก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจน              
การควบคุมภาวะมลพิษของส่ิงแวดลอ้มทางทะเลไม่ใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ106 
 3.1 การก าหนดให้รัฐไม่ว่าโดยล าพงัหรือร่วมมือกนัตามความเหมาะสมเพื่อใช้
มาตรการในประการต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบทบญัญัติในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล เพื่อ        
การป้องกนั แกไ้ข และควบคุมภาวะมลพิษของส่ิงแวดลอ้มทางทะเลจากแหล่งใดๆ โดยใชว้ิธีการท่ี
จะพึงปฏิบติัใหดี้ท่ีสุดตามขีดความสามารถของตน 
 3.2 การก าหนดให้รัฐทั้งหลายให้การประกนัวา่กิจกรรมประเภทต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้
เขตอ านาจหรือเขตการควบคุมของตนท่ีไดก้ระท าลงไปนั้น จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาวะ
มลพิษแก่รัฐอ่ืนๆ และส่ิงแวดลอ้มของรัฐเหล่านั้น 
 3.3 การก าหนดให้มีการปล่อยทั้งสารเคมีท่ีมีพิษจากบริเวณชายฝ่ัง มลพิษจากเรือ 
หรือมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการส ารวจหรือการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล 
 4. การก าหนดให้รัฐท่ีเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ใชม้าตรการ
ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อการคุม้ครองป้องกนั และรักษาระบบนิเวศวิทยาท่ีหายากหรือเปราะบาง เช่น 
บริเวณแนวปะการัง หรือแหล่งหญา้ทะเล เป็นตน้ และตลอดจนการคุม้ครองถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนิด
พนัธ์ุสัตวน์ ้ าท่ีใกล้จะสูญพนัธ์ุท่ีถูกคุกคาม หรือท่ีอยู่ในภาวะท่ีเป็นอนัตรายของส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเลในประเภทต่างๆ  
 บทบญัญติัของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลฉบบัปี ค.ศ. 1982 ดงักล่าวนั้นนบัไดว้า่มี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อกระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังตลอดจนกระทัง่ส่ิงมีชีวิตประเภทอ่ืนๆ ในทะเล โดยเฉพาะในการท่ีไดมี้การก าหนดถึง  
การแบ่งเขตภายในทะเล และการก าหนดถึงหนา้ท่ีของรัฐซ่ึงไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวา่

                                                 
104  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 192.  
105  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 193.  
106  อนุสญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ขอ้ 194.  
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ดว้ยกฎหมายทะเล ให้มีหน้าท่ีโดยตรงในดา้นการคุม้ครองดูแลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ต่างๆ ในทะเล โดยจะครอบคลุมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
และในพื้นท่ีเขตทะเลหลวง ซ่ึงบทบญัญติัในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบบัปี ค.ศ. 1982 
ดังกล่าวนั้ น นับได้ว่าเป็นการขยายขอบเขตความคุ้มครองและวิธีการในการอนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพิ่มมากข้ึน ไปจากบทบญัญติัของอนุสัญญาว่าดว้ยกฎหมายทะเลใน
ฉบบัปี ค.ศ. 1958 ท่ีไดก้ าหนดเอาไวแ้ต่เพียงแนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรส่ิงมีชีวิตท่ีอยูภ่ายใน
เขตทะเลหลวงเท่านั้น 
 ดงันั้น ถา้หากประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลใน
ฉบบัปี ค.ศ. 1982 เพิ่มเติมจากท่ีได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบบัปี ค.ศ. 1958 
ร่วมกนักบัประเทศต่างๆ ซ่ึงไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเลดงักล่าวแลว้ 
ก็จะท าให้ทรัพยากรปะการังและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในทะเลได้รับ        
การคุม้ครองดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อไป 

DPU



70 
 

 
บทที ่3 

กฎหมายต่างประเทศทีม่ีความเกีย่วข้องกบัการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

 
ถึงแมว้า่จ  านวนทรัพยากรปะการังจะมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัสภาพแวดลอ้มทางทะเล

ในโลก แต่ทรัพยากรแนวปะการังเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาทะเลในโลกมากกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวน
ปลาทะเลท่ีอาศยัในมหาสมุทร รวมถึงส่ิงมีชีวิตทางทะเลชนิดอ่ืนๆ บนโลกใบน้ี แนวปะการังช่วย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กบัประเทศ ช่วยป้องกนัแนว
ชายฝ่ังจากภยัธรรมชาติให้กบัมนุษย ์ทั้งยงัช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาทัว่โลก  
แต่จากกิจกรรมของมนุษยก์ลบัท าให้ทรัพยากรปะการังของโลกตกอยูใ่นความเส่ียงต่อการสูญเสีย 
โดยมีแนวปะการังจ านวนมากท่ีถูกท าลายและยากต่อการฟ้ืนฟูอนัเน่ืองมาจากการคุกคามแนว
ปะการังโดยมนุษยจ์ากการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การท าประมง และการพฒันาแนว
ชายฝ่ัง เป็นตน้  

จากกิจกรรมทั้งหลายท่ีไดก้ระท าภายในประเทศและระหวา่งประเทศของมนุษยท์  าให้
ทรัพยากรปะการังตลอดจนผลผลิตต่างๆ ของทรัพยากรธรรมชาติในแนวปะการังได้รับความ
เสียหายอยา่งมาก ดงันั้น ประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าประมงปะการัง น าเขา้ส่งออก
และคา้ปะการังตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลประเภทอ่ืนๆ จึงเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว โดยท าการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ใน              
การควบคุมดูแลกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมการท าประมงและ
การคา้ปะการังตลอดจนเพื่อการควบคุมการน าเขา้และส่งออกปะการัง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล                       
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของ
ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์จัดได้ว่าเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมี
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ น าเขา้ และส่งออกปะการังมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ในภูมิภาค โดยมี
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ลักษณะเป็นประเทศผูน้ าเข้าสินค้าปะการังมีชีวิตจากประเทศต่างๆ มาเพื่อการเพาะเล้ียงและ                
วางจ าหน่ายทั้งเพื่อการคา้ภายในประเทศและส่งออกต่อไปยงัต่างประเทศ  

โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังแหล่าน้ีมีช่ือวา่ หน่วยงาน Argi-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) ซ่ึงมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเกษตร อาหาร และ
อนามยัสัตว ์ซ่ึงไดแ้ก่  

1. พระราชบญัญติัการเกษตร อาหาร และอนามยัสัตว์1  
2. พระราชบัญญัติสัตว์และสัตว์ปีก 2 เป็นกฎหมายเพื่อป้องกันการน าเข้าและ              

การแพร่กระจายภายในประเทศสิงคโปร์ของโรคสัตว ์สัตวปี์กหรือปลา โดยมีวตุัประสงค์เพื่อ
ควบคุมการเคล่ือนท่ีของสัตว ์สัตวปี์กหรือปลา เขา้มาในประเทศสิงคโปร์ หรือภายในประเทศ หรือ
จากประเทศสิงคโปร์ และเพื่อการป้องกนัการทารุณกรรมสัตว ์สัตวปี์ก หรือปลา โดยใชม้าตรการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการทัว่ไป และการปรับปรุง การดูแลสัตว ์สัตวปี์ก หรือปลาในสิงคโปร์ 

3. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการน าเขา้และส่งออกชนิดพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ3 เป็นกฎหมาย
ท่ีตราข้ึนเพื่ออนุวติัการตาม อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของสัตวป่์า และพืชป่า 
ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora, 1973-CITES) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการควบคุมการน าเขา้ ส่งออกและการน าข้ึนจากทะเล
ซ่ึงสัตวแ์ละพืช รวมถึงช้ินส่วนของสัตวแ์ละพืช 

4. พระราชบญัญติัการประมง4 เป็นกฎหมายท่ีว่าดว้ยการคุม้ครองและการควบคุมการ
ประมง โดยการจดัท าขอ้ก าหนดส าหรับการประมง การก าหนดมาตรการในการควบคุมการตลาด
และการกระจายสัตวน์ ้ า รวมถึงการใชง้าน และการควบคุมท่าเทียบเรือประมง ตลอดจนมาตรการ
ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัสวสัดิการและการพฒันาอุตสาหกรรมประมงในประเทศสิงคโปร์ และ 

                                                 
1  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  (2010, April).  Endangered Species (Import and 

Export) Act.  Retrieved October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg 
2  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  (2010, April).  The Animals and Birds Act.  

Retrieved October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg  
3  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  (2010, April).  Endangered Species (Import and 

Export) Act.  Retrieved October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg  
4  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  (2010, April).  Fisheries Act.  Retrieved 

October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg 
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5. พระราชบญัญติัสัตวป่์าและนกป่า5 เป็นตน้ 
ปะการังเป็นชนิดพันธ์ุของสัตว์ท่ีได้รับระบุเอาไว้ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 

(Appendix II)6 แห่ง อนุสัญญาดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตวป่์าท่ีใกลจ้ะ
สูญพนัธ์ุ (อนุสัญญาไซเตส) ดงันั้นกฎหมายฉบบัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการควบคุมกิจกรรมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังจาก กิจกรรมดา้นการคา้ การน าเขา้ส่งออกปะการังจากหรือไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการน าเข้าและส่งออกชนิดพนัธ์ุท่ีใกล้สูญพนัธ์ุ7               
ของประเทศสิงคโปร์นัน่เอง  

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการน าเขา้และส่งออกชนิดพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ The Endangered 
Species (Import and Export) Act 92A [ESA]8 ถูกตราข้ึนในปี 1989 เพื่อให้มีผลตามกฎหมายใน 
การด าเนินงานและการบงัคบัใชอ้นุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตว์
ป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (อนุสัญญาไซเตส)ในประเทศสิงคโปร์ โดยไดแ้บ่งประเภทของชนิดพนัธ์ุสัตว์
ป่าและพืชป่า ในความควบคุมตามอนุสัญญาออกเป็น 3 บญัชี ในกฎหมายฉบบัน้ีไดก้ าหนดเง่ือนไข
ในการขอใบอนุญาตเพื่อการน าเข้า ส่งออก และการน าข้ึนจากทะเลซ่ึงชนิดพนัธ์ุท่ีก าหนดไว ้             
โดยกฎหมายยงัให้อ านาจแก่หน่วยงานและเจา้หน้าท่ีของ AVA ในการบงัคบัการเพื่อเป็นไปตาม
กฎหมายฉบบัน้ี อาทิเช่นการเขา้ไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ เพื่อท าการคน้โดยไม่ตอ้งมี 
หมายคน้ การยดึสัตวป่์าท่ีผดิกฎหมายใดๆ  เจา้หนา้ท่ีของ AVA มีอ านาจท าการตรวจสอบสายพนัธ์ุ
ของสัตวแ์ละพืชท่ีใกล้จะสูญพนัธ์ุ (CITES species) ท่ีอยู่ในระหว่างการขนส่งผ่านทางประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงอ านาจเหล่าน้ียงัรวมไปถึงอ านาจในการสอบสวนการกระท าท่ีเป็นการละเมิดต่อ
บทบญัญติัแห่งกฎหมายฉบบัน้ีในกรณีอ่ืนๆ ดว้ย9 

ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ียงัไดว้างมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่ผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมายไวอ้ย่างรุนแรง เช่น ความผิดฐานน าเขา้และส่งออกสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุโดยไม่ไดรั้บ
                                                 

5  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  (2010, April).  The Wild Animals and Birds 
Act.  Retrieved October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg 

6  CITES.  (2010, January).  The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora.  Retrieved February 15, 2010, from http://www.cites.org/eng/disc/what.shtml 

7  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  Endangered Species (Import and Export) Act.  
Retrieved October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg  

8  Singapore statutes.  (2010, April).  Agri-Food and Veterinary Authority Act.  Retrieved October 20, 
2010, from http://statutes.agc.gov.sg/ 

9  Agri-Food and Veterinary Authority Of Singapore.  (2010, April).  CITES & Endangered Species.  
Retrieved October 20, 2010, from http://www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/CITESEndangeredSpecies/ 
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อนุญาตจาก AVA ตลอดจนการขาย เสนอขาย หรือเปิดเผยหรือแสดงต่อสาธารณะชนใดๆ ซ่ึงชนิด
พนัธ์ุของสัตวท่ี์ระบุเอาไวจ้ากการลกัลอบน าเขา้โดยผดิกฎหมาย โดยผูฝ่้าฝืนตอ้งระวางโทษปรับใน
อตัราสูงสุดถึง 50,000 สิงคโปร์ดอลล่าห์ ส าหรับสัตวห์รือพืชแต่ละชนิด (แต่รวมกนัไม่เกิน 500,000 
สิงคโปร์ดอลล่าห์) และ/หรือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี เป็นตน้ 

นอกจากนั้นตามกฎหมายฉบบัน้ียงัก าหนดให้ AVA มีหนา้ท่ีบงัคบัการให้เป็นไปตาม
กฎหมายฉบบัต่างๆ ท่ีจะน าไปใชเ้พื่อการป้องกนัหรือควบคุมการคา้สัตวท่ี์มีชีวิต สัตวพ์ื้นเมือง และ
พืช เช่น  

- พระราชบัญญัติสัตว์และสัตว์ปีก  (Animals and Birds Act Chapter 7) 10 ท่ีวาง
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขในการขออนุญาตตลอดจนการพิจารณาอนุญาต
ในการน าเขา้ ส่งผา่นมายงัประเทศสิงคโปร์ หรือส่งออกจากประเทศสิงคโปร์ซ่ึง สัตว ์สัตวปี์ก หรือ 
ปลาท่ีมีชีวติ ทั้งสายพนัธ์ุท่ีไดรั้บการระบุไวใ้นบญัชี CITES และสายพนัธ์ุท่ีมิไดไ้ดรั้บการระบุไวใ้น
บญัชีCITES ตลอดจนมาตรการในการควบคุมการบงัคบัใช้กฎหมาย การก าหนดลักษณะของ            
การกระท าความผิดและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน เช่น ก าหนดว่าบุคคลผู ้กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหรือค าสั่งท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี หากไม่มีการ
ก าหนดอตัราโทษในความผิดฐานนั้นไวโ้ดยเฉพาะจะต้องรับโทษปรับไม่เกิน 5,000 สิงคโปร์           
ดอลล่าห์หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจ  าทั้งปรับ11 เป็นตน้ 
 - พระราชบญัญติัสัตวป่์าและนกป่า (Wild Animals and Birds Act Chapter 351)12        
ท่ีวางขอ้ก าหนดหา้มมิใหมี้การจบัและส่งออกซ่ึงสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชพื้นเมืองตลอดจนวางมาตรการ
ในการควบคุมการน าเขา้ซ่ึงสัตวป่์า และก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผูฝ่้าฝืน เช่น การน าเขา้สัตว์
ป่ามายงัประเทศสิงคโปร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าห์13 เป็นตน้ 

                                                 
10  Singapore statutes.  (2010, April).  Agri-Food and Veterinary Authority Act.  Retrieved October 

20, 2010, from http://statutes.agc.gov.sg/ 
11  Animal and Bird Act section 63. Any person guilty of an offence under this Act, or any rule or 

order made thereunder for which no expressed penalty is provided shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both. 

12  Singapore statutes.  (2010, April).  Agri-Food and Veterinary Authority Act.  Retrieved October 
20, 2010, from http://statutes.agc.gov.sg/ 

13  Wild animal and Bird Act section 10 (3) Any person who imports or attempts to import into or 
exports or attempts to export from Singapore any wild animal or bird or part thereof (a) without an 
authorization under subsection (1) or (b) in contravention of the terms of such authorization, shall be guilty of 
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จากข้อก าหนดทางกฎหมายฉบับต่างๆท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการคุ้มครองและเพื่อ         
การควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังดงัท่ีไดย้กตวัอย่างขา้งตน้แล้ว พิจารณาไดว้่า
ประเทศสิงคโปร์พิจารณาวา่ทรัพยากรปะการังเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญั
อย่างมากและสมควรท่ีจะตอ้งมีการวางมาตรการทางกฎหมายมาเพื่อคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรประเภทดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นด้านการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง ประเทศสิงคโปร์ยงัอนุญาตให้สามารถน าเขา้ หรือส่งออกซ่ึงปะการังเพื่อการคา้
ได ้โดยโดยมีขอ้ขอ้ก าหนดและมาตรการต่างๆท่ีก าหนดให้ผูท่ี้ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวตอ้งปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจจะมีความผดิและตอ้งรับโทษทางอาญาท่ีรุนแรงได ้

จากแนวนโยบายทางกฎหมายด้านการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในประเทศสิงคโปร์ท่ีเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังได้ เช่น การน าเข้าและส่งออกซ่ึงปะการัง เพื่อการเพาะเล้ียงและเพื่อการค้า ท าให้เกิด         
การพฒันาอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงปะการังข้ึนในประเทศสิงคโปร์ อนัไดแ้ก่ ธุรกิจการท าฟาร์ม
ปะการังภายในประเทศเช่น CORALFARM AQUARISTIC Pte Ltd14 ซ่ึงเป็นฟาร์มปะการัง        
ขนาดใหญ่และเป็นผูน้ าดา้นการน าเขา้และส่งออกปะการังของประเทศสิงคโปร์ ขนาดฟาร์มมีขนาด
พื้นท่ี 1,800 ตารางเมตร มีสถานท่ีใชเ้พาะเล้ียงท่ีมีขนาดปริมาตรน ้าถึง 91,335 ลิตร และ 26,784 ลิตร 
โดยในปี ค.ศ. 2004 ฟาร์มแห่งน้ีได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับ          
ISO 9001: 2000 ดา้นการจดัการระบบและการควบคุมคุณภาพ จึงนบัวา่เป็นฟาร์มท่ีมีมาตรฐานและ
ศกัยภาพท่ีสูงมากในธุรกิจเพาะเล้ียงและการขยายพนัธ์ุปะการังเพื่อการค้าและการส่งออกใน
ประเทศสิงคโปร์  

นอกจากสิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าปะการังและพฒันาจนมีการท าธุรกิจ
ฟาร์มปะการังเพื่อการค้าและการส่งออกแล้วนั้ น ทางด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้าน                
การคุม้ครองและพฒันาการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้น ประเทศสิงคโปร์         
ยงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาและพฒันาความรู้ดงักล่าว โดยใช้เป็นสถานท่ีจดังาน Aquarama15  
ซ่ึงเป็นงานท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้ป้ระกอบการและผูค้า้สัตวแ์ละพืชน ้าสวยงามรวมถึงปะการังจากทัว่โลก

                                                                                                                                            

an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $1,000 in respect of each such wild animal 
or bird or any part thereof. 

14  CORALFARM AQUARISTIC Pte Ltd.  (2004, January).  Organisation Profile.  Retrieved March 
10, 2010, from http://www.coralfarm.com.sg/about/index.htm 

15  Aquarama.  (2549, June).  Aquarama.  Retrieved October 20, 2010, from 
http://www.aquarama.com.sg/ 
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มาพบปะเจรจาซ้ือขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัสัตวแ์ละพืชน ้ าสวยงาม รวมถึงมีการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงาม โดยกิจกรรมในงานประกอบดว้ย การประกวดปลาสวยงาม  
ตูป้ลาทะเล และพรรณไมน้ ้ า การสัมมนา และการแสดงสินคา้จากประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงในงาน
น้ี สถาบนัวจิยัสัตวน์ ้ าสวยงามและพนัธ์ุไมน้ ้ า Department of Fisheries: Thailand สังกดักรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดไ้ปร่วมในการจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ดว้ย16 เป็นตน้ 
 
3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของ
ประเทศอนิโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีแนวปะการังท่ี มีจ านวนมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงมี
จ านวนมากกวา่ 85,700 ตารางกิโลเมตร ขยายออกไปเกือบ 5,000 กิโลเมตร จากภาคตะวนัออกไป
ยงัภาคตะวนัตก และมีจ านวนเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ ดังนั้ นเราจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า              
แนวปะการังเขตร้อนของประเทศอินโดนีเซียถือไดว้่ามีความส าคญัมากต่อระบบนิเวศทางทะเล      
ของโลก เช่ือว่ามีจ  านวนปลาทะเลมากกว่า 4,000 สายพนัธ์ุ ท่ีอาศยัอยู่ในแนวปะการังทัว่โลก          
ทั้งในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิค รวมถึงทะเลต่างๆ เช่นทะเลอนัดามนั ชวา ทะเลจีนใต ้สุราเวสี        
บนัดา อาธาฟูร่า เป็นตน้17 

ตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศผู ้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังอยา่งมหาศาลในฐานะเป็นประเทศผูส่้งออกปะการังสวยงามท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ทั้งชนิดท่ีเก็บข้ึนมาโดยตรงจากธรรมชาติและชนิดท่ีท าการเพาะพนัธ์ุข้ึนจากฟาร์มในทะเล18  

จากความต้องการของตลาดผูบ้ริโภคกล่าวคือผูเ้พาะเล้ียงปะการังส่งผลอย่างยิ่งต่อ         
การลดปริมาณลงของจ านวนสายพนัธ์ุของปะการังท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบท่ีมี
ต่อธรรมชาติตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2002 รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียจึงมีความต้องการให้บรรดา

                                                 
16  สถาบนัวจิยัสตัวน์ ้ าสวยงามและพรรณไมน้ ้ า.  (2549, 3 กนัยายน).  งาน AQUARAMA 2009. สืบคน้

เม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2553, จาก http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/index.php?option=com 
_content&view=article&id=17:aquarama-2009&catid=3:2009-08-19-02-33-55&Itemid=21 

17  TERANGI The Indonesian Coral Reef Foundation.  (2009, February).  Status Review Of  
Indonesian Marine Ornamental Fish Trade.  Retrieved October 25, 2010, from http://www.terangi.or.id/en/  

18  Silivianita Timotius, Idris, Muh. Syahrir.  (2002, 15 April).  A Review on Ornamental Coral 
Farming Effort in Indonesia.  Retrieved February 15, 2010, from http://www.terangi.or.id/ 
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ผูป้ระกอบการคา้ปะการังสวยงามมีความสนใจในการเพาะเล้ียงปะการังสวยงามข้ึนเพื่อจ าหน่าย
แทนการท าประมงปะการังจากธรรมชาติ19  

ภายหลังแนวความคิดดังกล่าวมีการจัดตั้ งองค์กร Indonesian Coral Reef Working 
Group (ICRWG) ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระท่ีคอยให้ค  าแนะน าดา้นการจดัการทรัพยากรปะการังสวยงาม
เพื่อการพฒันาการท าฟาร์มเพาะเล้ียงปะการังตลอดจนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดย ICRWG ได้จัดท าข้อมูลน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางการท าการท าฟาร์มเพาะเล้ียง
ปะการัง ซ่ึงต่อมาผูอ้  านวยการกรมป้องกนัและอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศอินโดนีเซีย (PHKA)  
ร่วมกับศูนย์วิจัยสมุทรศาสตร์แห่งสถาบนัวิทยาศาสตร์อินโดนีเซีย (P2O - LIPI) และได้ท า              
การพฒันา และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2008 เพื่อใชใ้นการประเมินศกัยภาพ
การเล้ียงปะการังของผูป้ะกอบการดา้นการเพาะเล้ียงปะการัง เพื่อสนบัสุนการวิจยัศึกษาเพิ่มเติมใน
ด้านชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเพาะเล้ียงปะการังทุกชนิดให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ด้านการจดัการปะการัง เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเพาะเล้ียง
ปะการังทดแทนการท าประมงปะการังจากธรรมชาติ 

นอกจากแนวนโยบายด้านการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังในลกัษณะดงักล่าว หน่วยงานของรัฐในประเทศอินโดนีเซีย กล่าวคือ กรมป้องกนัและ
อนุรักษธ์รรมชาติของประเทศอินโดนีเซีย  (PHKA) ไดก้ าหนดมาตรการวา่จะไม่มีการพิจารณาออก
ใบอนุญาตใหมี้การท าประมงจากธรรมชาติส าหรับผูข้ออนุญาตรายใหม่ (นอกจากผูท่ี้ไดรั้บอนุญาติ
เดิม) อีกต่อไป แต่จะใหก้ารส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการเหล่านั้นท าการเพาะเล้ียงปะการังในทะเลเพื่อ
การคา้ แทนการท าประมงปะการังจากธรรมชาติ  

ซ่ึงภายหลงั Indonesia Coral Reef Working Group (ICRWG) และ Indonesian Coral 
Shell and Ornamental Fish Association (AKKII) ภายใตก้ารควบคุมของผูอ้  านวยการกรมป้องกนั
และอนุรักษธ์รรมชาติของประเทศอินโดนีเซีย (PHKA) ไดมี้การตรากฎระเบียบเก่ียวกบัขอ้ก าหนด 
และแนวทางการดูแลกิจกรรมการเพาะเล้ียงปะการังในประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นระบบ 
ดงัต่อไปน้ี20 
 1. การตราระเบียบวนศาสตร์ No P.19/Menhut-II/2005 เก่ียวกบัพืชป่าและสัตวเ์ล้ียง
โดยกระทรวงป่าไมข้องประเทศอินโดนีเซีย 
 2. การตรา ระเบียบหมายเลข 09 (PHKA Regulation No 09/2008) โดยกรมป้องกนัและ
อนุรักษธ์รรมชาติของประเทศอินโดนีเซีย (PHKA) เพื่อก าหนดแนวทางของการเพาะเล้ียงปะการัง
                                                 

19  Ibid. 
20  Ibid. 
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สวยงามเพื่อวตุัประสงคใ์นการเพาะเล้ียงเชิงพาณิชย ์โดยก าหนดช่ือของปะการังในภาษาอินโดนีเซีย 
ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลด้านเทคนิคและการบริหารการเพาะเล้ียง การน าเสนอข้อมูล            
ทางวิชาการ รวมถึงการเลือกสถานท่ีในการเพาะเล้ียง ชนิดและแหล่งท่ีมาของปะการังท่ีเพาะเล้ียง 
ก าหนดวิธีการการติดแท็กและวางแผนการผลิต การบริหารรวมถึงการควบคุมกระบวนการจดัเก็บ
ปะการังจากการเพาะเล้ียง  
  3. การก าหนดบญัชีทะเบียนปะการังท่ีสามารถท าการเพาะเล้ียงได้ โดยศูนยว์ิจยัของ
สถาบันส มุทรศาสต ร์ อินโด นี เ ซี ย  P2O-LIPI, Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ (SA) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
อา้งอิงเม่ือมีผูป้ระกอบการมาด าเนินการขออนุญาตท าการเพาะเล้ียงและส่งออกปะการัง เป็นตน้ 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมการค้าปะการังของประเทศอินโคนีเซียดงัท่ีได้กล่าวไวแ้ล้วนั้น         
ใน ปั จ จุบัน มี ก า รตร า กฎหมา ย ท่ี ช่ื อ ว่ า  The Indonesian Republic Act No 5/1990 On The 
conservation of Bio Natural Resources and its ecosystem และ Act No.9/1985 on Fishery (State 
Sheet 1985 No. 46, Additional State Sheet No. 3299) อนัเป็นกฎหมายท่ีควบคุมปริมาณ ตลอดจน
ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการท าประมงปะการัง รวมถึงก าหนดโควตาของปะการังท่ีจะ
ท าการส่งออกจากประเทศอินโดนีเซียไปยงัประเทศอ่ืนๆ โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดมี้การวาง
มาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระท าความผิดเอาไว ้เช่นการก าหนดโทษจ าคุกหรือโทษปรับ
หรือทั้งจ  าคุกทั้งปรับแก่บุคคลผูก้ระท าการฝ่าฝืนกรณีต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี 
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามกฎหมายฉบบัน้ีเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นใน
มาตรา 4021 แห่งพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ท่ีก าหนดว่า ผูใ้ดท่ีกระท าการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ใน
มาตรา 19 อนุมาตราหน่ึง22 และมาตรา 33 อนุมาตราหน่ึง23 จะตอ้งระวางโทษจ าคุกเป็นเวลา 10 ปี
และจะตอ้งระวางโทษปรับเป็นจ านวนเงิน 200,000,000,00 รูปีร์ เป็นตน้ 
                                                 

21  The Indonesian Republic Act No 5/1990 On The conservation of Bio Natural Resources and its 
ecosystem, Article 40 “One who breach the certainty as pointed on Article 19 text (I) and article 33 text (I) will 
be prisoned mostly in 10 (ten) years and fine mostly Rp.200.000.000,00 (Two hundred million rupiahs)” 

22  The Indonesian Republic Act No 5/1990 On The conservation of Bio Natural Resources and its 
ecosystem, Article 19 “Each person is forbidden to set up any kind of activity that might change the unity of 
natural conservation area” 

23  The Indonesian Republic Act No 5/1990 On The conservation of Bio Natural Resources and its 
ecosystem, Article 40 “Each person is forbidden to perform any activity which changes upon the unity of 
nucleus zone of National” 
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อน่ึงส าหรับการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศ
อินโดนีเซียโดยองคก์รภาคเอกชนนั้น ปัจจุบนัมีการตั้งมูลนิธิเพื่อปะการัง (The Indonesian Coral 
Reef Foundation) ข้ึน มีช่ือวา่ TERANGI (Terumbu karang Indonesia) เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร
โดยมีจุดประสงคเ์พื่อการอนุรักษท์รัพยากรปะการังในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการวางภารกิจไว้
ดงัน้ี24 
 1. เพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัคุณค่าของแนวปะการังและภยัคุกคามท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อทรัพยากรปะการัง 
 2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินและผูมี้ส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการศึกษาและ          
การฝึกอบรมเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการทรัพยากรแนวปะการังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวกับ          
แนวปะการัง ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวทิยา 
 4. เพื่อสนบัสนุนการรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปะการัง และ 
 5. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาและการด าเนินการตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปะการัง 

โดยมูลนิธิเพื่อปะการัง TERANGI ได้ร่วมสร้างโครงการการประเมินและรับรอง
การคา้ปะการังในอินโดนีเซียข้ึนมีช่ือว่า ACCTI (Assessment and Certification of Coral Trade in 
Indonesia) โดยร่วมกับ JWP (Just World Partners) และองค์กร The Marine Aquarium Council 
(MAC) มีเป้าหมายหลกัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จดา้นการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีทางส่ิงแวดลอ้มในการ
ท าประมงปะการังเพื่อการคา้ในประเทศอินโดนีเซียข้ึน25

 อนัถือวา่เป็นผลดีท่ีองคก์รภาคเอกชนไดมี้
ส่วนร่วมในกระบวนการการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ร่วมกบั
ภาครัฐเพื่อใหก้ารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
 
3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระบบนิเวศแนวปะการังรวมถึงหญา้ทะเลและระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีซับซ้อนมากในโลก ซ่ึงระบบนิเวศดงักล่าวใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของ
ส่ิงมีชีวิตในทอ้งทะเล ช่วยสร้างเกาะเขตร้อน ป้องกนัแนวชายฝ่ังจากพายุและคล่ืนลมทั้งยงัช่วย
สนับสนุนการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการประมงของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีมูลค่านับ

                                                 
24  TERANGI The Indonesian Coral Reef Foundation.  (2009, February).  Status Review Of  

Indonesian Marine Ornamental Fish Trade.  Retrieved October 25, 2010, from http://www.terangi.or.id/en/ 
25  Ibid. 
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พนัลา้นดอลลาร์นอกจากนั้นทรัพยากรปะการังยงัเป็นแหล่งทรัพยากรพื้นฐานของชุมชนทอ้งถ่ิน 
เป็นแหล่งท่ีมาของอาหาร แร่ธาตุและกิจกรรมพื้นเมือง26 

ประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนัได้แก่
ทรัพยากรแนวปะการัง ท่ีสมบูรณ์อย่างมากแห่งหน่ึงของโลก กล่าวคือมีจ านวนมากถึง                   
20 เปอร์เซนต์ของแนวปะการังทั้ งหมดของโลก ครอบคลุมถึง 51,800 ตารางกิโลเมตร โดย             
ส่วนใหญ่ของพื้นท่ีตั้งอยู่รอบชายฝ่ังอเมริกากลางในทะเลแคริเบียน27 และยงักระจายออกไปตาม 
เขตพื้นท่ีต่างๆ เช่น หมู่เกาะฮาวาย แนวปะการังชายฝ่ังรัฐฟลอริดา เป็นตน้ 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหลายรูปแบบ        
ทั้งการใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมการประมงและการใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมต่อ
ทรัพยากรปะการังเป็นอยา่งมาก ดงันั้น เพื่อหยุดวิกฤติ ป้องกนั ตลอดจนเพื่อการสงวนรักษาให้มี
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังอยา่งย ัง่ยนื ในปี ค.ศ. 1998 หน่วยงานเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรปะการังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา The United States Coral Reef Task Force (USCRTF) 
จึงได้รับการก่อตั้งข้ึนเพื่อสงวนและรักษาทรัพยากรปะการังในระบบนิเวศทางทะเล28 ภายหลัง          
การก่อตั้ง USCRTF ไดก้  าหนดแนวนโยบายส าคญัเพื่อการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรปะการังโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อันได้แก่ หน่วยงานปกครอง
ส่วนกลาง ส่วนมลรัฐหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรพฒันาเอกชน ตลอดจนกลุ่ม
นกัวิทยาศาสตร์และผูมี้ความสนใจเชิงพาณิชย ์เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัดา้นการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศแนวปะการัง29  

ในปี 2000 USCRTF ไดมี้การน าแผนปฏิบติัการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษแ์นวปะการัง 
(National Action Plan) ท่ีถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นแผนงานของประเทศในการบริหารจัดการ

                                                 
26  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  The Department of the Interior.  Retrieved 

October 20, 2010, from http://www.fws.gov/coralreef/deptint.cfm   
27  Scienceray.  (2008, August 20).  Science of the Caribbean Sea: Coral Reefs.  Retrieved October 26, 

2010, from http://scienceray.com/biology/marine-biology/science-of-the-caribbean-sea-coral-reefs/ 
28  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  About The U.S. Coral Reef Task Force. 

Retrieved October 20 2010, from http://www.coralreef.gov/about/ 
29  Ibid. 
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ทรัพยากรปะการังอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้การท าความเขา้ใจต่อระบบนิเวศแนวปะการังและ
เนน้กระบวนการท่ีลดผลกระทบของการกระท าของมนุษย ์ในสองลกัษณะคือ30  
 1. ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบนิเวศแนวปะการังและกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อสุขภาพและการด ารงชีวติของปะการัง ดงัน้ี 
  1.1 การท าแผนท่ีแนวทรัพยากรปะการังทัว่ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  
  1.2  การตรวจสอบการด าเนินงานและการประเมินผลระบบนิเวศแนวปะการังใน
ระยะยาว 
  1.3 สนบัสนุนการวจิยัเชิงกลยทุธ์เพื่อเขา้ใจปัญหาส าคญัของการคุกคามระบบนิเวศ
แนวปะการัง 
  1.4  เพิ่มความเข้าใจถึงปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรปะการัง 
 2. ลดกิจกรรมของมนุษยท่ี์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแนวปะการัง ดงัน้ี 
  2.1 ปรับปรุงการใช้แนวความคิดเร่ืองเขตพื้นท่ีคุ้มครองเพื่อลดการคุกคาม
ทรัพยากรปะการัง 
  2.2  ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการท าประมงและการใชส้ารเคมีท่ีอาจมีผลต่อ
ทรัพยากรปะการัง 
  2.3 ลดผลกระทบของการใชง้านแนวชาวฝ่ังท่ีอาจมีผลต่อทรัพยากรปะการัง 
  2.4  ลดมลพิษท่ีอาจมีผลต่อทรัพยากรปะการัง 
  2.5  การชดเชยความเสียหายต่อทรัพยากรปะการัง 
  2.6  การปรับปรุงการศึกษาและการต่อยอดแนวความคิดดา้นการพฒันาทรัพยากร
ปะการัง 
  2.7  การลดภยัคุกคามต่อระบบนิเวศแนวปะการังในระดบัสากล 
  2.8  การลดผลกระทบจากกิจกรรมการคา้ทรัพยากรปะการังระหวา่งประเทศ 
  2.9  การประสานความร่วมมือการการมีส่วนในการรับผิดชอบต่อทรัพยากร
ปะการัง 

                                                 
30  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  The U.S. National Coral Reef Action Strategy's 

13 Goals for Addressing Threats to Coral Reefs Worldwide.  Retrieved October 20 2010, from 
http://www.coralreef.gov/goals.html 
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โดยแผนปฏิบัติการแห่งชาติ น้ีได้รับการออกแบบเพื่อใช้ เ ป็นแผนระยะยาว                   
มีการก าหนดกรอบแนวทางในการจัดล าดับความส าคัญกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน              
ของหน่วยงานและสมาชิก จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 USCRTF ได้มีการตราเอกสารประกอบ              
ท่ีเรียกวา่ National Coral Reef Action Strategy (National Action Strategy) ท่ีอยูภ่ายใต ้Coral Reef 
Conservation Act of 2000 (CRCA) (16 U.S.C. §6401 et seq.) เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ ผ นป ร ะ ก อบ              
การด าเนินงานระยะสั้น31 

นอกจากหน่วยงาน The United States Coral Reef Task Force (USCRTF) แลว้ประเทศ
สหรัฐอเมริกายงัก าหนดให้มีหน่วยราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการัง ดงัต่อไปน้ี 

1. กรมการปกครองแห่งสหรัฐอเมริกา (The Department of the Interior) 
กวา่สามทศวรรษท่ีผา่นมาการรับรู้ของสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศเหล่าน้ีได้

พฒันาข้ึนและช่วยกระตุน้เตือนให้รัฐมีความพยายามท่ีจะป้องกนัและสงวนรักษาทรัพยากรแนว
ปะการังของประเทศ  กรมการปกครองแห่งสหรัฐอเมริกา (The Department of the Interior) ไดมี้
ส่วนในการปกป้องท่ีอยู่อาศัยท่ีส าคัญเหล่าน้ีรวมจ านวนประมาณ 3, 600 ,000 เอเคอร์ของ                  
แนวปะการังและพื้นท่ีน ้ าท่วมถึงอ่ืนๆ นอกจากน้ีกรมการปกครองแห่งสหรัฐอเมริกายงัด าเนินงาน
ดา้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์โดยเป็นผูบุ้กเบิกในการก าหนดโครงสร้าง รูปแบบ สถานะ และสภาพ
ของแนวปะการังของประเทศ32  

จากความพยายามท่ีจะป้องกนัการสูญเสียท่ีก าลงัเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองของระบบนิเวศ
แนวปะการังท าให้เกิดการตราค าสั่งท่ีมีช่ือวา่ Executive Order 13089 on Coral Reef Protection ใน
เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1998 โดยค าสั่งของผูอ้  านวยการหน่วยงาน U.S. Coral Reef Task Force 
ร่วมกับเลขานุการของหน่วยงานด้านมหาดไทยและการพาณิชย์ เพื่อพัฒนาและด าเนินการ
โครงการวจิยัตลอดจนท าแผนท่ีเพื่อการตรวจสอบและระบุถึงสาเหตุส าคญัตลอดจนผลกระทบของ
ความสูญเสียของระบบนิเวศแนวปะการัง เพื่อน ามาให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางใชใ้นการปกป้อง
ระบบนิเวศแนวปะการังตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงสร้างความร่วมมือของสถาบนัใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัระหวา่งประเทศ33 

                                                 
31  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  About The U.S. Coral Reef Task Force. 

Retrieved October 20 2010, from http://www.coralreef.gov/about/ 
32  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  The Department of the Interior.  Retrieved 

October 20, 2010, from http://www.fws.gov/coralreef/deptint.cfm 
33  Ibid. 
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2.  กรมสัตวน์ ้าและสัตวป่์าสหรัฐอเมริกา (U.S. Fish and Wildlife Service) (FWS) 
กรมสัตว์น ้ าและสัตว์ป่าสหรัฐอเมริกา (U.S. Fish and Wildlife Service) มีหน้า ท่ี

ปฏิบติัการร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบอ่ืนดา้นการอนุรักษ์และคุม้ครองสัตวน์ ้ าและสัตว์
ป่าตลอดจนท่ีอยูอ่าศยัของสัตวเ์หล่านั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนอเมริกนั34 

การด าเนินงานต่างๆ เช่นการป้องกนัและฟ้ืนฟูแนวปะการังตลอดจนท่ีอยู่อาศยัของ
ส่ิงมีชีวิตทางทะเล บงัคบัใช้กฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการัง ท างานร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังทัว่โลกโดย
วธีิการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานในรัฐบาลกลางอ่ืนๆ รัฐในทอ้งถ่ิน ตลอดจนภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าให้สามารถช่วยลดภยัคุกคามต่อแนวปะการังและมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ
เหล่าน้ีเอาไวไ้ด ้

ด้านการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดท่ีส าคัญส าหรับการน าเข้าปะการัง ทั้ งการน ามาเพื่อใช้ในกิจการท า
เคร่ืองประดบัหรือในธุรกิจคา้สัตวน์ ้ามีชีวติ ในปี 1989 จากความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของการคา้
ปะการังระหวา่งประเทศ และผลของอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและ
สัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (อนุสัญญาไซเตส) ซ่ึงปะการังเป็นชนิดพนัธ์ุของสัตวท่ี์ไดรั้บระบุเอาไวใ้น
บญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 (Appendix II)35 แห่งอนุสัญญาฉบบัดงักล่าว จึงท าให้เกิดการตรวจสอบ
และควบคุมการน าเขา้ปะการังในเชิงพาณิชย ์โดย FWS สนบัสนุนกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ
ท่ีให้มีการตรวจสอบการน าเขา้ปะการังมายงัประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการสกดักั้นการขนส่ง          
ท่ีผดิกฎหมาย และการเก็บรวบรวมและรักษาขอ้มูลการคา้ปะการังสหรัฐ 

ปัจจุบนัประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผูซ้ื้อขายสินคา้ปะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก          
มีผูท่ี้มีความสนใจในการเล้ียงปะการังมากกว่า 1 ล้านคนโดยคนอเมริกันซ้ือปะการังท่ีมีชิวิต              
ท่ีมาจากการประมงปะการังจากทะเลเป็นจ านวนมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ ของการคา้ปะการังท่ีมี           
การจ าหน่ายทัว่โลก (กล่าวคือมากกวา่ 4 แสนช้ินต่อปี)36 โดยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีใชเ้ป็นหลกั
ในการควบคุมกิจกรรมการคา้ตลอดจนการส่งออกและน าเขา้ปะการังของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 

                                                 
34  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  U.S. Fish and Wildlife Service.  Retrieved 

October 20, 2010, from http://www.fws.gov/coralreef/fish.cfm 
35  CITES.  (2010, January).  The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora.  Retrieved February 15, 2010, from http://www.cites.org/  
36  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  The Coral Trade.  Retrieved October 20, 2010, 

from http://www.fws.gov/ 
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The U.S. Coral Reef Conservation Act (CRCA) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันารูปแบบ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นอยา่งมาก  

โดยการคา้ปะการังซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข 2 (Appendix II)37 ของ
ของอนุสัญญาด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่าและสัตว์ป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ 
(อนุสัญญาไซเตส) นั้น กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์เอาไวว้า่ สินคา้นั้นจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตให้มีการส่งออกจากประเทศต้นก าเนิด หรือใบอนุญาตผ่านทางจากประเทศท่ีมีการส่ง
ส่ิงมีชีวิตผา่นประเทศนั้นๆ โดยการพิจารณาอนุญาตจากประเทศตน้ทางท่ีคา้ นอกจากผูท่ี้จะน าเขา้
หรือส่งออกจะตอ้งไดรั้บอนุญาตในการน าเขา้ และส่งออกส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ในการน าสินคา้ปะการัง
เหล่าน้ีเขา้มาทางเรือนั้น กฎหมายดงักล่าวระบุวา่ จะตอ้งน าเขา้มาท่ีท่าเรือสินคา้ท่ีระบุไวโ้ดยเฉพาะ
เก่ียวกบัการควบคุมการคา้สัตวป่์าเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อแจง้การน าเขา้ต่อหน่วยงาน The U.S. Fish. & 
Wild Life Service และใหไ้ดรั้บการตรวจสอบวา่ปะการังท่ีถูกส่งมานั้นถูกควบคุมภายใตอ้นุสัญญา 
CITES หรือไม่ ถา้ใช่ไดรั้บอนุญาตจากประเทศผูส่้งออกแลว้หรือไม่38 

ในกรณีของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อปะการัง กฎหมายก าหนดให้ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งให้ขอ้มูล         
ผูซ้ื้อ ว่าสินคา้นั้นมีแหล่งท่ีมามาจากท่ีใด และสามารถท่ีจะเพาะเล้ียงไวไ้ด้อย่างไร เพื่อให้ผูเ้ล้ียง
สามารถทราบไดถึ้งระดบัความยากง่ายในการเล้ียงส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นๆ และสามารถท่ีจะใช้ขอ้มูล
ดงักล่าวประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกซ้ือ39เป็นตน้ 

นอกจากหน่วยงานของภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเข้ามามีบทบาทใน           
การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังแลว้ ยงัมีการจดัตั้งสภาเพื่อการคา้
สัตวน์ ้ าท่ีช่ือว่า Marine Aquarium Council (MAC) ซ่ึงเป็นองค์กรไม่หวงัผลก าไร ประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญจากนานาประเทศ และไดพ้ฒันาโครงการออกใบรับรองทางนิเวศข้ึนดว้ยความร่วมมือ
ของผูท่ี้เป็นตวัแทนอยูใ่นอุตสาหกรรมเพื่อการคา้สัตวน์ ้ า  ผูท่ี้นิยมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า องคก์รอนุรักษ ์ 
ตวัแทนจากรัฐบาลตลอดจน องค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดม้าร่วมกนัก าหนดมาตรฐานการคา้ 
การให้การศึกษา การออกใบรับรองให้ผูท้  าประมงสัตวท์ะเลเพื่อการเพาะเล้ียง40 เพื่อให้แน่ใจไดว้่า

                                                 
37  CITES.  (2010, January).  The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora.  Retrieved February 15, 2010, from http://www.cites.org/  
38  United State Coral Reef task force.  (2010, April).  U.S. Fish and Wildlife Service.  Retrieved 

October 20, 2010, from http://www.fws.gov/  
39  Ibid.  
40 สมาคมผูป้กป้องทางทะเล.  (2001).   การจบัปลาในแนวปะการังส าหรับอะควาเรียม: การคา้ทัว่โลก, 

ประเด็นในการดูแลและนโยบายในการจดัการ.  หนา้ 54. 
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สินคา้จากแนวปะการังดงักล่าว ไม่ไดถู้กจบัมาดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือถูกจดัเก็บจากบริเวณ
ท่ีไดรั้บอนุญาตและมีการจดัการอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
 สภาเพื่อการคา้สัตวน์ ้ า (MAC)41 มีความกา้วหน้าอย่างมากในการพฒันาระบบการใช้
ใบรับรองทางนิเวศน์ข้ึน ซ่ึงไดเ้ปิดตวัในช่วงปลายปี 2001 มาตรฐานหลกัของ MAC ไดน้ าเสนอ
หลกัการส าคญั 3 ประการ กล่าวคือ  

1. การจดัการในระบบนิเวศ และการประมง 
2. การรวบรวม, การจบัและการกกัขงั  
3. การเตรียมส่ง การดูแลสินคา้ และการขนส่ง  
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรปะการัง42 ดงัต่อไปน้ี 
 1. พฒันาแผนการจดัการและการดูแลรักษา เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรชนิดนั้นๆ
น าไปใชป้ฏิบติั รวมถึงการก าหนดเขตสงวนทางนิเวศวทิยาดว้ย 
 2. สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบการใช้ใบรับรองทางนิเวศ
อยา่งเช่น ระบบ MAC ซ่ึงจะสนบัสนุนให้เกิดการจดัการท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนส าหรับทรัพยากรใน
แนวปะการัง 
 3. พฒันานโยบายและออกกฎหมาย เพื่อปรับปรุงจดัการแนวหิน และการดูแลรักษา
โดยใช้ความสัมพนัธ์ในการค้า ทั้ งประเทศผูส่้งออกและผูน้ าเข้า ซ่ึงสนับสนุนให้เกิดการใช้
ใบรับรองข้ึน 
 4. กระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นสภาพแวดลอ้ม และการเลือกซ้ือ
ท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดการจดัการท่ีเหมาะสม โดยใหผู้เ้ล้ียงเกิดความตอ้งการในสินคา้ท่ีมีการรับรอง 
 5. พฒันาและประยกุตใ์ชแ้ผนการตรวจสอบท่ีเหมาะสม ส าหรับการคา้สัตวน์ ้า 
 6. กระตุ้นให้ผูส่้งออกมีความร่วมมือในการให้ขอ้มูลเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
การคา้สัตวน์ ้าของโลก เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่มีขอ้มูลท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัการคา้ทั้งหมด  
 7. พยายามให้ลดการจบัสัตวแ์ละการคา้ในสายพนัธ์ุท่ีไม่เหมาะสม ท่ีไม่อาจมีชีวิตรอด
ไดใ้นการคา้สัตวน์ ้า 
 8. พยายามลดการจบัและการคา้สายพนัธ์ุท่ีหาได้ยาก สายพนัธ์ุประจ าทอ้งถ่ิน หรือจาก
แนวหินน ้าลึก ซ่ึงการตรวจสอบและการจดัการเป็นไปอยา่งยาก 

                                                 
41  Marine Aquarium Council.  (2009, January).  Marine Aquarium Council information.  Retrieved 

March 10, 2010, from http://www.aquariumcouncil.org/Default.aspx 
42  Ibid.  
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 9.  สนบัสนุนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมข้ึน และ
กระตุน้ใหน้กัวทิยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของการตรวจสอบ  
 10.  ช่วยสนบัสนุนการเพาะเล้ียงส่ิงสวยงามทางทะเล และกระตุน้ให้เกิดการเพาะเล้ียง
ใหม้ากข้ึนในแต่ละแห่ง 
 11.  สนบัสนุการบริหารจดัการ  การตรวจตรา และการออกใบรับรอง ซ่ึงรวมถึงการให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันในการด าน ้ าเพื่อจับสัตว์น ้ า และช่วยให้เกิดความยุติธรรมในการกระจาย
ผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 
 
3.4 กฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของ
ประเทศออสเตรเลยี 

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสมบูรณ์อย่างมาก
ประเทศหน่ึงในโลก กล่าวคือเป็นแหล่งท่ีตั้ งของ Great Barrier Reef ซ่ึงมีลักษณะเป็นพืดหิน
ปะการัง ท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยมีความยาวกวา่ 2,000 กิโลเมตรอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศออสเตรเลียหรือตอนใตข้องทะเลคอรัล เร่ิมตั้งแต่แหลมเคปยอร์ค (Cape York) ซ่ึงอยู่ไกล
ข้ึนไปทางเหนือของรัฐควีนแลนด์ลงมาถึงบนัดาเบิร์ก (Bundaberk) ทางตอนใต ้ครอบคลุมพื้นท่ี 
215,000 ตารางไมล ์หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านน ้ารอบๆ แนวปะการัง โดยแนวปะการัง
ใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่เกาะวิทซันเดย ์ (Whitsunday 
Island) และ แนวปะการังใต ้(Southern Reef) โดยในแนวปะการังดงักล่าวเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีสวยงามทางทะเลเป็นจ านวนมากมายหลายชนิดอนัไดแ้ก่ ทั้งปะการังทั้งชนิดอ่อน และ
ชนิดแขง็ สวยงามตลอดจนปลา และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ในทะเลอีกเป็นจ านวนกวา่ 1500 ชนิด43  

จากการท่ีประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความ
สมบูรณ์อย่างมาก ท าให้ประเทศออสเตรเลียให้ความส าคญักับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ              
การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยการก าหนดมาตรการในประการต่างๆ เพื่อ             
การจัดการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตลอดจนควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                   
ในประเภทต่างๆ เอาไวใ้หค้งอยูต่่อไปอยา่งย ัง่ยนื ทั้งในระดบัสหพนัธรัฐและในระดบัมลรัฐ  

                                                 
43  The Great Barrier Reef.  (2000, January).  The Great Barrier Reef.  Retrieved October 28, 2010, 

from  http://www.greatbarrierreef.org/ 
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เน่ืองจากในปัจจุบนัแหล่งทรัพยากรแนวปะการังหลายๆ แห่งในประเทศออสเตรเลีย
ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกแห่งชาติ หรือแหล่งมรดกโลก44 อาทิเช่น แนวปะการังในบริเวณ 
The Great Barrier Reef แนวปะการังในบริเวณ Ashimore Reef National Reserve และแนวปะการัง
ในบริเวณ Kimberley Coast Reserve เป็นตน้ โดยแหล่งทรัพยากรแนวปะการังแห่งต่างๆ ท่ีไดรั้บ
การประกาศเป็นแหล่งมรดกแห่งชาติหรือมรดกโลกแลว้ก็จะไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเขม้งวดจาก
รัฐบาลของมลรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรมหรือถูกท าลายลงไป เพื่อการควบคุมดูแลการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติไม่ให้ถูกท าลายหรือไดรั้บผลกระทบ
จากการประกอบกิจกรรมบางอยา่งของมนุษย ์เช่น การเล่นกีฬาทางน ้า การท่องเท่ียว หรือแมก้ระทัง่
จากธุรกิจคา้ปะการัง จึงไดมี้การก าหนดให้ใชว้ิธีการแบ่งเขตพื้นท่ีตามวิธีการใชป้ระโยชน์จากแนว
ปะการัง มาใชก้บัแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติในท่ีต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของทรัพยากรแนวปะการัง ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อ
การประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว เขตพื้นท่ีใชท้  าการประมง เขตพื้นท่ีเพื่อการคน้ควา้วิจยั หรือเขต
พื้นท่ีเพื่อการสงวนรักษา เ ป็นตน้ ตวัอย่างของการแบ่งเขตพื้นท่ี เช่น การแบ่งเขตพื้นท่ีของแนว
ปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติ The Great Barrier Reef Marine ได้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแนวปะการังออกเป็น 9 เขต45 คือ 

1. เขตพื้นท่ีเพื่อการสงวน (Preservation Zone) [Pink Zone] เป็นเขตท่ีก าหนดห้าม
ไม่ให้มีการประกอบกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นการก่อให้เกิดผลกระทบข้ึนต่อทรัพยากรทอ้งทะเล 
นอกจากจะเป็นการท าวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ท่ีไดรั้บการอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีของอุทยาน
แห่งชาติเท่านั้น 

2. เขตพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine National Park Zone) [Green Zone] 
เป็นเขตท่ีอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมในด้านการท่องเท่ียว การวิจยั การขนส่งสินคา้ (นอกเขต
พื้นท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการขนส่งสินคา้) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใน
บางประการตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้

                                                 
44  UNEACO.  (2010, February).  The Great Barrier Reef UNESCO.  Retrieved October 28, 2010, 

from  http://whc.unesco.org/en/list/154 
45  Australian Government Great Barrier Reef Marine Park Authority.  (2004, July).  Zoning guide to 

using the Marine Park.  Retrieved October 20, 2010, from 
http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/management/zoning/ 
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3. เขตพื้นท่ีเพื่อการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Zone) [Orange Zone] 
เป็นเขตท่ีอนุญาตใหส้ามารถท่ีจะด าเนินการเพื่อคน้ควา้วิจยัทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น 

4. เขตแนวกนัชน (Buffer Zone) [Olive Green Zone] เป็นเขตพื้นท่ีส าหรับการป้องกนั
และการสงวนรักษาพื้นท่ีอุทยานทางทะเล แต่อนุญาตให้ประชาชนสามารถท่ีจะเข้าไปเพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงนนัทนาการได ้

5. เขตพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ (Conservation Park Zone) [Yellow Zone] เป็นเขตพื้นท่ี
ช่วยใหก้ารคุม้ครองและอนุรักษเ์ขตพื้นท่ีของอุทยานทางทะเล ในขณะท่ียงัให้โอกาสแก่ประชาชน
ในการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสมเพื่อความเพลิดเพลินทั้งน้ีภายใต้ข้อจ ากัดในรายละเอียด เช่น
สามารถท าการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ดกัจบัสัตวน์ ้ าดว้ยวิธีการต่างๆ การท าประมงปะการังไดภ้ายใต ้
การพิจารณาอนุญาตโดยเจา้หนา้ท่ี 

6. เขตคุม้ครองท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้ า (Habitat Protection Zone) [Dark Blue Zone] เป็น
เขตท่ีมุ่งคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติในทะเลจากกิจกรรมการประมงตลอดจนการจบัสัตว์
น ้าดว้ยวธีิการต่างๆ โดยการวางขอ้ก าหนดตลอดจนการก าหนดใหมี้การพิจารณาอนุญาตก่อนเขา้ไป
ด าเนินกิจกรรมการประมงสัตวน์ ้าในเขตพื้นท่ีดงักล่าว 

7. เขตพื้นท่ีเพื่อการใช้ประโยชน์ทัว่ไป (General Use Zone) [Light Blue Zone] เป็น
เขตท่ีอนุญาตใหส้ามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดทุ้กประเภท เช่นการเล่นกีฬาทางน ้ า การท าประมงทุก
ชนิด ท าการวจิยั การล่าหรือจบัสัตวน์ ้า หรือการตกปลาเป็นกีฬา การประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว         
การขดุเจาะส ารวจน ้ามนัและแร่ธาตุ เป็นตน้ 

8. เขตพื้นท่ีเกาะท่ีเป็นรัฐท่ีปกครองตนเอง (Commonwealth Islands Zone) เป็นเขต
พื้นท่ีท่ีอนุญาตใหเ้อกชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีส าหรับ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไม่มากนกั  

9. เขตพื้นท่ีอนุรักษป์ากแม่น ้ า (Estuarine Conservation Zone) [Brown Zone] เขตพื้นท่ี
ดงักล่าวก าหนดข้ึนโดยวตัถุประสงค์ในการป้องกนัชายฝ่ังของเขตอุทยานทางทะเล Queensland's 
Great Barrier Reef อนุญาตให้เอกชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เป็น             
การรบกวนธรรมชาติในเขตพื้นท่ีดงักล่าวได ้เพื่อการรักษารูปแบบวิธีการประมงแบบดัง่เดิมเอาไว ้
เป็นตน้ 

นอกจากนั้น จากการท่ีประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลท่ีสมบูรณ์และได้รับการยกย่องว่ามีความหลากหลายสูง ส่ิงมีชีวิตทางทะเลบางสายพนัธ์ุไม่
สามารถพบได้ในภูมิภาคอ่ืนๆ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชนิดนั้นๆ กลับกลายเป็นท่ี
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ตอ้งการของนักสะสมและนักเพาะเล้ียงปะการังและสัตว์ทะเลสวยงามอนัเป็นเหตุให้มีการท า
ประมงเพื่อจบัสัตวท์ะเลและปะการังดงักล่าวท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเพื่อน ามาจ าหน่าย ทั้งน้ีใน
ประเทศออสเตรเลีย การจ าหน่ายปะการังนั้นไม่ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย หากไดป้ฏิบติัได้
ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้กล่าวคือ Wildlife Protection (Regulation of Exports and Imports) 
Act 1982 หรือพระราชบญัญติัการควบคุมสัตวป่์าซ่ึงรวมถึงมาตรการในการควบคุมการส่งออกและ
น าเขา้สัตวป่์าเหล่านั้นดว้ย ค.ศ. 1982 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีเพิ่มเติมความคุม้ครองและ         
การอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยควบคุมการส่งออกและน าเข้าสัตว์และพืชบางชนิดอย่างสินค้า โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส์ัตวป่์า และเพื่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัของออสเตรเลีย
ภายใต้อนุสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชระหว่างประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงหมายถึงอนุสัญญาดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่า
และสัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (อนุสัญญาไซเตส) นัน่เอง โดยเน้ือความของกฎหมายฉบบัน้ีมุ่งเน้น
ในเร่ืองการวางระเบียบ การก าหนดกฎเกณฑ์มาตรการ และขอ้ห้ามต่างๆ เก่ียวกบัการน าเขา้และ
ส่งออกสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  

โดยไดแ้บ่งส่วนของการตรากฎหมายดงักล่าวออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ  
1. ส่วนท่ีก าหนดถึงหลกัเกณฑ์ทัว่ไป โดยไดบ้ญัญติัถึง บทนิยาม ค าจ ากดัความต่างๆท่ี

จะใชใ้นกฎหมายฉบบัน้ี46  
2. ส่วนท่ีบัญญัติถึงกฎเกณฑ์ในการส่งออกและน าเข้า47 ซ่ึงแบ่งเง่ือนไขออกเป็น

ประการต่างๆ เช่น เง่ือนไขของชนิดของสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชท่ีก าหนดห้ามมิให้ส่งออกและน าเขา้
ไม่วา่ในกรณีใดๆ เง่ือนไขของชนิดของสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชท่ีอนุญาตให้มีการส่งออกและน าเขา้ได ้ 
เง่ือนไขของชนิดของสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตเพื่อการส่งออก เง่ือนไขของชนิดของ
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตเพื่อการน าเขา้  ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี
ของผู ้ท่ี มีหน้าท่ีในการพิจารณาอนุญาติให้น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงสัตว์และพันธ์ุพืช ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตของเจา้หน้าท่ี และก าหนดวิธีการท าเคร่ืองหมายท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ของสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบ่งช้ีชนิดพนัธ์ุ เป็นตน้ 

                                                 
46  Part I - Preliminary of export and import of specimens of Wildlife Protection (Regulation of 

Exports and Imports) Act 1982. 
47  Part II—Regulation of export and import of specimens of Wildlife Protection (Regulation of 

Exports and Imports) Act 1982. 
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2A. ส่วนท่ีบญัญติัถึงกฎเกณฑใ์นการครอบครองสัตวปี์กหายาก48 
3. ส่วนท่ีบญัญติัถึงกฎเกณฑ์ในการบงัคบัใช้กฎหมาย49ฉบบัดงักล่าว ซ่ึงแบ่งเง่ือนไข

ออกเป็นประการต่างๆ เช่น การก าหนดบุคคลผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีท าการตามกฎหมายน้ี กฎเกณฑ ์
การเทียบเรือและการเขา้มาโดยไดรั้บอนุญาต กฎเกณฑ์การออกหมายคน้ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบั
การตามหมายค้น อ านาจสั่งหยุด และตรวจค้นยานพาหนะ อ านาจจบั และการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง               
เป็นตน้ 

4. บทเบ็ดเตล็ด50 เช่น การก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับพยานหลักฐาน การคุ้มครอง
พยาน อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นตน้ 

ตวัอย่างของโดยข้อก าหนดในกฎหมายฉบบัดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง เช่น เง่ือนไขการน าเขา้และส่งออกปะการัง กฎหมายก าหนดวา่การ
น าเขา้และส่งออกปะการังนั้นจะตอ้งมีการขออนุญาติเพื่อท าการส่งออกและน าเขา้จากเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
อ านาจในการพิจารณาเสียก่อนจึงจะสามารถกระท าได ้หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา เช่น ผูใ้ด
ฝ่าฝืนส่งออกสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชชนิดท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี1ตารางท่ี 1-3 หรือเป็นชนิดพนัธ์ุของสัตว์
พื้นเมืองท่ีมิไดถู้กระบุไวใ้นส่วนท่ี1ตารางท่ี 4 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษดงัต่อไปน้ี ใน
กรณีผูก้ระท าเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งระวางโทษจ าคุกเป็นเวลา 5 ปี หรือปรับ 100,000 ออสเตรเลีย
ดอลล่าห์ ในกรณีผูก้ระท าเป็นนิติบุคคลตอ้งระวางโทษปรับ 200,000 ออสเตรเลียดอลล่าห์ เป็นตน้51 

                                                 
48  Part IIA—Regulation of the possession of classified exotic birds of Wildlife Protection (Regulation 

of Exports and Imports) Act 1982. 
49  Part III—Enforcement of export and import of specimens of Wildlife Protection (Regulation of 

Exports and Imports) Act 1982. 
50  Part IV—Miscellaneous of export and import of specimens of Wildlife Protection (Regulation of 

Exports and Imports) Act 1982. 
51  Wildlife Protection (Regulation of Exports and Imports) Act 1982 Division 1-Prohibition of certain 

exports and imports. 
21. A person shall not, otherwise than in accordance with a permit or an authority, export- 
(a)  a specimen specified in Part I of Schedule 1, Part I of Schedule 2 or Part I of Schedule 3; or 
(b)  a specimen that is, or is derived from, a native Australian animal or  a native Australian plant 

and is  not specified in Part I of  Schedule 4  
Penalty- 
(a)  if the person is a natural person-$100,000 or imprisonment for 5 years; or 
(b)  if the person is a body corporate-$200,000.  
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บทที ่4 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในประเทศไทย 

 
 จากความส าคญัของทรัพยากรปะการังท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในทะเลรวมถึงต่อมนุษย ์
เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้ รัฐบาลในฐานะผูป้กครองจึงตระหนกัถึงความจ าเป็นและความส าคัญ
ของการคุม้ครอง การอนุรักษ์ ตลอดจนควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังเอาไวใ้ห้
คงไวต้ราบนานเท่านาน จึงไดท้  าการก าหนดแนวนโยบายตลอดจนมาตรการทางกฎหมายข้ึนเพื่อใช้
ในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การด าเนินงานของรัฐด้านการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ในประเทศไทย 
        4.1.1  แนวนโยบาย และแผนการด าเนินงานของรัฐด้านการคุ้มครอง และควบคุมการใช้
ประโยชน ์จากทรัพยากรปะการัง 
                  แนวทางการพัฒนาประเทศของไทยในอดีต ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศ เอาไวโ้ดยเน้นหนกัไปในการพฒันา 3 ดา้น ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบการในดา้น      
การเกษตรกรรม ในดา้นการอุตสาหกรรม และในดา้นการท่องเท่ียวเป็นส าคญั เพื่อให้สามารถจะ
บรรลุเป้าหมายในการมีความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีทดัเทียมกบันานาประเทศ และเน่ือง
ดว้ยเหตุปัจจยัพื้นฐานของประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ดงันั้น   
การจะพฒันาความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรมของประเทศจึงจ าเป็นจะตอ้งพึ่งพา
อาศยัวตัถุดิบในการผลิตท่ีมาจากทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตรของประเทศท่ีมีอยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นตน้ทุนหลกั เพื่อท่ีจะท าให้สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้แต่เน่ืองจาก  
การด าเนินนโยบายการพฒันาภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม หรือการท่องเท่ียว ท่ีตอ้งพึ่งพากบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญันั้นแมว้า่จะสามารถท าให้ประเทศไทยมีอตัราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วสมดงัท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไวก้็ตาม แต่ผลท่ีติดตามมาอยา่งไม่
อาจหลีกเล่ียงได้ก็คือ ภาวะความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ซ่ึงไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนในชาติและเป็นปัญหา
ส าคัญท่ีจะต้องเร่งรีบแก้ไข ซ่ึงรัฐก็ได้ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าว ดังนั้ นในการก าหนด             
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แนวทางการพฒันาประเทศ และการด าเนินงานของรัฐในเวลาต่อมา จึงไดค้  านึงถึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
2 ประการ กล่าวคือ ในประการแรกจะต้องมีการเร่งรัดพฒันาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด  
ความเจริญกา้วหนา้และความมัน่คง ทั้งในดา้นทางเศรษฐกิจและสังคม และประการท่ีสองจะตอ้ง
จดัการควบคุมดูแลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยท่ีจะตอ้งไม่เป็นการท าลายความสมดุลยต์ามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมอีกดว้ย ซ่ึง
สามารถกล่าวได้ว่าการก าหนดแนวทางการพฒันาประเทศในรูปแบบดังกล่าว เป็นการมุ่งท่ีจะ
พฒันาประเทศไปพร้อมกบัการรักษาความสมดุลยข์องสภาพแวดลอ้มในความหมายของการพฒันา
แบบยัง่ยนื (Sustainable Development)1 นัน่เอง 
 ส่ิงท่ีจะท าให้การพฒันาและการอนุรักษ์ดงักล่าว สามารถจะด าเนินการไปด้วยกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งมีแนวนโยบายและแผนการจดัการท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้การด าเนินการของหน่วยงานในระดบัต่างๆ เป็นไปได้ในรูปแบบและ
ทิศทางเดียวกนัแลว้ ก็จึงจะท าให้รัฐสามารถควบคุม ก ากบั หรือดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านั้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางเอาไวไ้ด ้ดงันั้นในส่วนน้ีจึงไดมุ้่งท่ีจะ
ท าการศึกษาถึงแนวนโยบาย และแผนการด า เ นินงานท่ีส าคัญของรัฐท่ี มีส่วนอย่างมาก                   
ในการก าหนดแนวทางของการคุม้ครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในแนวปะการัง เพื่อใหส้ามารถจะด าเนินการควบคู่ไปกบักบักระบวนการอนุรักษแ์ละการคุม้ครอง
สภาพแวดล้อมของแนวปะการังเอาไวใ้ห้มีความย ัง่ยืนต่อไป โดยจะได้ท าการศึกษาวิจัยจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทการจดัการปะการังของประเทศต่อไป 

4.1.1.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนพฒันาหลักของประเทศ

ไทยท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีไดถู้กก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้เป็นแนวทางการพฒันาประเทศโดยรวม
ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจ การลงทุน การพัฒนาทางสังคม            
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ และก็ยงัรวมไปถึงการ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย นอกจากน้ี
แลว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ยงัมีความส าคญั ในฐานะท่ีถูกใชเ้ป็นแนวทางการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในระดบัต่างๆ ให้มีความถูกตอ้งตรงกนั และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นการด าเนินงานเพื่อการพฒันาประเทศนัน่เอง 

 เม่ือได้ท าการศึกษาถึงเน้ือหาของ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัแลว้
                                                 

1  ศศินา ภารา.  (2550).  เล่มเดิม.  หนา้ 336-337. 
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สามารถจะแยกการพิจารณาออกได้ป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางในด้านการพฒันาประเทศกับ
แนวทางในดา้น การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีสาระส าคญักล่าวคือ ประเทศ
ไทยไดมี้พฒันาการและการเปล่ียนแปลงแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เร่ือยมา โดยเฉพาะภายหลงัจากท่ีประเทศเร่ิมประสบปัญหาวิกฤติทรัพยากร อนัไดแ้ก่การเกิดความ
เส่ือมโทรมและการลดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากการพฒันา
ประเทศท่ีมุ่งเน้นแนวทางการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อ        
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์โดยกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม กับ       
การรวมอ านาจการจดัการท่ีภาครัฐ ดงัจะเห็นไดจ้ากทิศทางการด าเนินงานของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี1-3 ซ่ึงถึงแมว้า่มีการออกพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แต่
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติก็ยงัไม่ลดลง จึงได้มีการปรับเปล่ียนแนวทางมาเน้นท่ีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพป่าเส่ือมโทรม ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5-6 

 การให้ความส าคญักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปรากฎอย่าง
ชดัเจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ดงัจะเห็นไดจ้ากมี
การประกาศใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อให้
การจัดการส่ิงแวดล้อมของไทยมีความสอดคล้องกับทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ส่งเสริมประชาชนและองคก์รเอกชนมีส่วนร่วม และจดัระบบบริหารและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการท่ี เ ก่ี ยวข้องให้ เ ป็นไปตามหลักการจัดการให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมขององคก์รทอ้งถ่ินและประชาชน ซ่ึง
ถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อจุดมุ่งหมายการพฒันาประเทศให้เป็นไปอย่างสมดุลทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
และฐานทรัพยากร รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การให้ความส าคัญกับ           
การพฒันาประเทศบนฐานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น ก็ได้ด าเนินการ
เร่ือยมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั2   
  นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงแนวนโยบายในการด าเนินงานของภาครัฐ ท่ีมี
ความเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัการส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแนว
ปะการังตลอดจนแนวทางของการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติในแนวปะการังนั้น ก็ไดป้รากฏอยู่ในหลายๆ ส่วนของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

                                                 
2  อภีษฎา คุณาพรธรรม.  (2551).  การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของเครือข่ายองค์กร

ชุมชน: กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพฒันาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จงัหวดัตราด.  หนา้ 63-64. 
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แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในช่วงท่ีผ่านมานั้นไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญัไว ้
พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ีคือ3 
 1. การเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ทุกแห่ง ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 
 2. เร่งรัดการก าหนดเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในแนวเขต
ปะการัง รวมทั้งการออกระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการครอบครองปะการัง 
 3. ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาวะส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติมิให้เส่ือมโทรมลง โดยจะเน้นการก าหนดแนวทางการประสานการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล เพื่อให้สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ได้
อย่างต่อเน่ืองทั้งในด้านการท่องเท่ียว การประมง และการพฒันาอ่ืนๆ เช่น การก่อสร้างท่าเรือ      
การสร้างนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ ให้ควบคู่ไปกบัการก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์ป่าชายเลน และแนว
ปะการัง 
 4. เร่งรัดการจดัการ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
และแนวปะการัง โดยเน้นการจดัสรรงบประมาณและก าลังเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ และมีการประเมินผลอตัราการท าลายทรัพยกรธรรมชาติอย่างเปิดเผย เพื่อปรับปรุง
มาตรการในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 5. เร่งจดัท าแผนอุทยานแห่งชาติทางทะเลใหค้รบทุกแห่ง 
 6. เร่งรัดการวางแผนการจดัการชายฝ่ังทะเลในระดบัพื้นท่ี และในระดบั
จงัหวดัรวมทั้งการจดัตั้งระบบขอ้มูลชายฝ่ังทะเล เพื่อประกอบการวางแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7. ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลทั่วประเทศ และ
ก าหนดคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ังให้เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ โดยเนน้การอนุรักษ์ในบริเวณท่ีมี
ปะการัง แหล่งรักษาพืชพนัธ์ุสัตวน์ ้า และแหล่งท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียว 
 8. จดัท าโครงการ หรืองานประชาสัมพนัธ์ และป้องกนัการบุกรุกท าลาย
แหล่งทรัพยากรชายฝ่ังทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถ่ินเอกชน และการสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ังทะเล ตลอดจนการติดตามดูแล และประเมิน
ความส าเร็จของโครงการดงักล่าว 
 ซ่ึงเม่ือได้ท าการพิจารณาถึงแนวนโยบายของรัฐ ในด้านการจัดการ
สภาพแวดลอ้มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแนวปะการัง ตามท่ีปรากฏในแผนพฒันา

                                                 
3  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2534).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิฉบับที ่7 (2535-2539).  หนา้ 22-24 ,239-240. 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 นั้น นบัไดว้า่รัฐไดเ้ร่ิมจะตระหนกัถึงความรุนแรงในปัญหา
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของแนวปะการัง รวมทั้งทรัพยากร
ชายฝ่ังทะเลประเภทอ่ืนๆ อยา่งจริงจงัเป็นคร้ังแรก โดยจะเห็นไดว้า่รัฐไดก้ าหนดแนวนโยบายข้ึนมา
หลายประการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อกระบวนการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติในแนวปะการังของประเทศเอาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป ทั้งมาตรการด าเนินการท่ีจดั
ให้มีแผนการด าเนินงานเพื่อควบคุม ดูแล และจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการัง การจดัสรร
งบประมาณและอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอแก่การด าเนินงาน การประชาสัมพนัธ์และ
จดัท าโครงการเพื่อให้องค์กรทอ้งถ่ินเอกชนและประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ในดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเลของประเทศใหค้งอยูต่ลอดไป 
 ส่วนของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-
2544) ท่ีเคยใชบ้งัคบัอยูน่ั้นก็ไดมี้การก าหนดถึงวิธีการและแนวนโยบายการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีความต่อเน่ืองไปจากการด าเนินงานท่ี
ปรากฏอยู่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการหลกั คือ การบริหาร
จดัการเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ใหมี้ความสมบูรณ์และเกิดความ
สมดุลยต่์อระบบนิเวศเพื่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน
อยา่งแทจ้ริง4 

 โดยในส่วนของแผนฯท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังนั้น ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ได้
ก าหนด  แนวทางการด าเนินงานเอาไว ้ดงัต่อไปน้ี  คือ5 
 1. ก าหนดให้มีการวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดมาตรการท่ีเขม้งวดเพื่อสนบัสนุนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเล 
 2. สนบัสนุนให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน ให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนให้มีกฎหมายท่ี
รองรับสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินและชาวประมงขนาดเล็ก ในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล 
ทั้งการฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชายเลนหญา้ทะเล และปะการังเพื่อให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ชายฝ่ังโดยเฉพาะทรัพยกรประมงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

                                                 
4  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2539).  สรุปสาระส าคัญของ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา้ 6.  
5  แหล่งเดิม.  หนา้ 142. 
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 ซ่ึงในเน้ือหาส่วนใหญ่ของแผนฯ 8 ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง     
และควบคุม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้น จะได้เน้นหนักไปในการด าเนินการ          
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมใหป้ระชาชนและองคก์รทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรแนวปะการังร่วมกบัภาครัฐ โดยเน้นรูปแบบของการจดัการให้มีความสอดคลอ้ง 
และเช่ือมโยงกบัการด าเนินการทางดา้นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ โดยการก าหนดมาตรการ
และแผนแม่บทต่างๆ ท่ีได้มีส่วนในการท าให้กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชนิดมีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึนกว่าในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกๆ ฉบบัท่ีผา่นมา  

 จากการท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-
2544) เป็นจุดเปล่ียนส าคญัของการวางแผนพฒันาประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วย
พฒันาใหค้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนพร้อมทั้งปรับเปล่ียนวธีิการพฒันาแบบแยกส่วนมา
เป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงต่อในภายหลงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
ก็สืบทอดแนวความคิดในการให้ความส าคญักบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้และมี
ระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีโปร่งใส ให้ทอ้งถ่ินมีส่วนรับผิดชอบในการ
รักษา ใชป้ระโยชน์ อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและมีการควบคุมท่ีดี โดยมี             
การปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อ
สนบัสนุนการกระจายอ านาจในดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิผลของการบงัคบัใช้กฎหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน6 

 ในระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงก็ยงัใหค้วามส าคญักบัการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของ
ระบบนิเวศเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลและสร้างองค์ความ รู้  ส่ง เสริมสิทธิชุมชนและการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพฒันาระบบการจดัการร่วมเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ความส าคญักบัการก าหนดเขตและการจดัการเชิงพื้นท่ีภายใตก้ารจดัท าขอ้ตกลงกบัชุมชน
ท้องถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลักได้แก่ ดิน น ้ า ป่าไม้ ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

                                                 
6  อภีษฎา คุณาพรธรรม.  (2551).  การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของเครือข่ายองค์กร

ชุมชน: กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพฒันาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จงัหวดัตราด.  หนา้ 65-66. 
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ทรัพยากรแร่ และมาตรการหยุดใช้ทรัพยากรส าคญัท่ีถูกท าลายสูง ทั้งยงัก าหนดแผนการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550-2554 อย่างต่อเน่ืองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 น้ี7 
 4.1.1.2 แผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศ 

 นอกจากในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ี รัฐได้ก าหนด
แนวนโยบายของประเทศในเร่ืองการจดัการสภาพแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรแนวปะการัง
เอาไวอ้ยา่งกวา้งๆ และในภายหลงัยงัมุ่งเนน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและท าการ
อนุรักษ์แล้ว รัฐก็ยงัได้มอบหมายให้กับส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ปัจจุบนั
หน่วยงานภายในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) กรมประมง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ร่วมกนั
ด าเนินการจดัท าแผนแม่บทในระดบัประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบส าหรับการจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหา
การถูกท าลายของทรัพยากรปะการัง และเป็นการอนุรักษส์ภาพความสมดุลยใ์นทางระบบนิเวศของ
แนวปะการังของประเทศให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้ นจึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทข้ึนมาตาม
แนวนโยบายดงักล่าวข้ึน ซ่ึงก็คือ “แผนแม่บทการจดัการปะการังของประเทศ” โดยมีวตัถุประสงค์
ในการจดัท าแผนดงัต่อไปน้ีคือ8 
 1. เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากแนวปะการังในกิจกรรมต่างๆ เกิดความ
สมดุลยแ์ละสอดคลอ้งกบัการจดัการปะการังตามคุณค่าทางนิเวศวทิยา และคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
 2. เพื่อลดปัญหาความเส่ือมโทรมของปะการัง ให้สามารถท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อ
การใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
 3. เพื่อป้องกันและรักษาแนวปะการังท่ียงัมีคุณภาพดีเยี่ยม ไวเ้ป็นมรดก
ในทางธรรมชาติของประเทศ 
 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 
ส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน โดยการก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนของแต่ละฝ่าย 
 5.  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้งความรู้ 
ความสามารถให้แก่เจา้หน้าท่ีภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบติัตามแผนแม่บทการจดัการปะการัง
ของประเทศ 

                                                 
7  แหล่งเดิม.  หนา้ 66. 
8  ส านกังานนโยบายและส่ิงแวดลอ้ม.  (2535).  สรุปสาระส าคญัแผนแม่บทการจดัการปะการังของ

ประเทศ.  หนา้ 9.  
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  โดยแผนแม่บทการจดัการปะการังของประเทศฉบบัน้ี ไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และไดรั้บการประกาศเป็นมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 เพื่อ
ใช้เป็นแผนงานรวมในดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของ
ประเทศในทุกๆ ดา้น โดยใหมี้การน าเอามาตรการทางดา้นกฎหมาย มาตรการดา้นบริหารและ   การ
จดัการ การติดตามตรวจสอบ และการฝึกอบรมมาใช้เพื่อท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการลด
ข้อจ ากัดของกระบวนการจัดการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหาเร่ืองความไม่ชัดเจนใน
แนวนโยบายของรัฐหรือมีปัญหาในเร่ืองขอบเขตหน้าท่ี รวมทั้งการประสานงานร่วมกันของ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ของประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าใหก้ระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย ไดเ้กิดมีประสิทธิภาพในการด าเนินการมากท่ีสุดต่อไป 
 ในส่วนของเน้ือหาของแผนแม่บทการจดัการปะการังแห่งชาตินั้น ได้แบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นแนวนโยบาย และมาตรการสนบัสนุนเพื่อการน าแผนไปปฏิบติั โดย
มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ9 
 1. ให้มีการจดัการแนวปะการังเพื่อให้สอดคล้องกบัคุณค่าทางนิเวศวิทยา 
และคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ จาก
ทรัพยากรแนวปะการัง มีการจดัท าแผนในระดบัพื้นท่ีส าหรับแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลและในเขตท่ีรักษาพืชพนัธ์ุประมง และนอกจากน้ียงัได้จัดให้มีการก าหนดเขต และ
หลกัเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จากแนวปะการังออกไดเ้ป็น 3 เขตดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1) เขตการดูแลของทอ้งถ่ิน (Local Management Zone)  
  เป็นการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ของแนวปะการังขนาดเล็กท่ีอยู่
นอกเขตอุทยานแห่งชาติ หรือนอกเขตรักษาพืชพนัธ์ุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐและประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะจดัการแนวปะการังไดด้ว้ยตนเอง และเพื่อ
เป็นการสงวนรักษาทรัพยากรแนวปะการังท่ีมีอยู่เดิมให้ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี โดยท่ีทอ้งถ่ินเองก็ยงั
สามารถท่ีจะเขา้ไปใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณแนวปะการังได ้โดยการ
อนุญาตให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะท าการประมงแบบพื้นบา้นการยงัชีพในบริเวณแนว
ปะการังได ้แต่ทั้งน้ีก็จะตอ้งไม่เป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนต่อสภาพแวดลอ้มของแนว
ปะการังด้วย และนอกจากน้ีก็จะมีการควบคุมกิจกรรมในบางประเภทท่ีอาจจะส่งผลกระทบให้
เกิดข้ึนต่อสภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังได ้อาทิเช่น การก่อสร้างเข่ือนหรือท่าเทียบเรือตาม

                                                 
9  แหล่งเดิม.  หนา้ 22-24. 
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แนวชายฝ่ังทะเล     การท าเหมืองแร่ในทะเล การขุดเจาะส ารวจน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติใกลก้บั
แนวปะการัง หรือ    การก่อสร้างท่ีพกัขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
 (2) เขตการใชป้ระโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวและนนัทนาการ โดยสามารถ
ท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 เขตยอ่ย ดงัต่อไปน้ีคือ 
 2.1  เขตการท่องเท่ียวหนาแน่น (Intensive Tourism Zone) 
 เป็นการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ส าหรับบริเวณพื้นท่ีทาง
ทะเลท่ีมีการใชป้ระโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก าหนดเขตการ
ใช้ประโยชน์ดงักล่าว เพื่อเป็นการรักษาเอาไวซ่ึ้งสภาพความสมดุลยใ์นระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
พร้อมกบัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ และก็ยงัจะเป็นการ
ลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างแนวความคิดในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กบัความ
ตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียวของประเทศ โดยการก าหนดให้มีมาตรการเพื่อ
ควบคุมกิจกรรมประเภทต่างๆ  คือ การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในประเภทต่างๆ เช่น ท่อระบายน ้ าทิ้ง
ไม่ให้อยูใ่กลก้บับริเวณแนวปะการัง การจอดเรือหรือการเดินเรือท่ีเป็นไปเพื่อกิจกรรมนนัทนาการ 
หรือการจบัสัตวน์ ้า  เพื่อการคา้ เป็นตน้ 
 2.2  เขตท่องเท่ียวธรรมชาติ (Eco-Tourism Zone) 
 เป็นการก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ส าหรับแนวปะการัง ท่ีไดมี้
การใชป้ระโยชน์เพื่อการท่องเท่ียว หรือการประมงในบริเวณนอ้ยถึงปานกลาง และสภาพของแนว
ปะการังก็ยงัคงอยู่ในสภาพท่ีดีและมีความสมดุลยต์ามธรรมชาติ และก็ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการพฒันา 
การท่องเท่ียวในเขตชายฝ่ังทะเลอยูแ่ลว้ โดยมีการก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมกิจกรรมดงัต่อไปน้ี
คือ การก่อสร้างท่ีพกัขนาดใหญ่ในบริเวณชายฝ่ังทะเล ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อแนวปะการัง การจบั
สัตวน์ ้าเพื่อการคา้ หรือการจอดเรือท่องเท่ียวในระยะ 1 กิโลเมตร นบัจากแนวปะการังเป็นตน้ 
 (3) เขตการอนุรักษเ์พื่อความสมดุลยข์องระบบนิเวศและการวจิยั 
 เป็นการก าหนดเขตเพื่อใชก้บัแนวปะการัง ท่ีมีความส าคญัต่อระบบ
นิเวศชายฝ่ังทะเล และมีคุณค่าต่อการคน้ควา้และวิจยัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากว่าแนวปะการังใน
บริเวณดงักล่าวอยูใ่นเขตท่ีห่างไกลจากชุมชน ท าให้ไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมในบริเวณชายฝ่ัง
นอ้ยนอกจากน้ีแลว้ก็ยงัมีศกัยภาพต ่าในการท่ีจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้โดยเขตอนุรักษ์
เพื่อความสมดุลยข์องระบบนิเวศและการวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการเพื่อให้มีการสงวน
รักษาสภาพ  ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของแนวปะการังท่ีมีอยูเ่ดิมให้คงอยูต่่อไป โดยปราศจาก
การถูกรบกวนจากกิจกรรมในประเภทต่างๆ นอกจากการใช้ประโยชน์เพื่อการคน้ควา้และวิจยั   
ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยไดมี้การก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ดงัต่อไปน้ีคือ 
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การจบัสัตวน์ ้ าเพื่อการคา้ การทิ้งขยะและของเสียลงในทะเล การท าเหมืองแร่ในทะเล การขุดเจาะ
น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ หรือว่าการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทอ้งทะเลในระยะ 1 กิโลเมตร ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศของแนวปะการังได ้เป็นตน้ 
 2. การแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของแนวปะการัง โดยใช้วิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร และการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช ้โดยไดก้ าหนดให้มี
การด าเนินการเพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบจากโครงการพฒันาในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล โดยไดมี้
การปรับปรุงแนวทางการจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ส าหรับโครงการก่อสร้างหรือ
การพฒันา ในบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อแนวปะการังได ้และก าหนดให้ในบริเวณ             
แนวปะการังเป็นเขตพื้นท่ี Sensitive Area ซ่ึงจะตอ้งมีการท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเสมอ 
นอกจากน้ีในดา้นเทคนิคก็ไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งทุ่นผกูเรือถาวรเอาไวใ้นเขตท่ีมีการใชป้ระโยชน์จาก
แนวปะการังสูง อาทิเช่น ในเขตท่องเท่ียวธรรมชาติ และเขตการท่องเท่ียวหนาแน่น การควบคุม
ไม่ให้ตะกอนและธาตุอาหารจากชายฝ่ังไหลลงสู่ทะเล การก าจดัปลาดาวหนาม หรือการก าหนด
ฤดูกาลท่ีหา้มใชป้ระโยชน์จากแนวปะการังชัว่คราว เป็นตน้ 
 3. ให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรในท้องถ่ิน ถึงเร่ืองการจัดการ
ประมงชายฝ่ังทะเลแบบพื้นบ้านในบริเวณแนวปะการัง ให้ด าเนินการควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ การจดัประชุมสัมมนาในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการต่างๆ ในการจดัการ
ทรัพยากรแนวปะการัง นอกจากน้ีก็ให้จงัหวดัด าเนินการเพื่อจดัการท าแผนการจดัการทรัพยากร
ปะการัง โดยบรรจุไวร่้วมกบัแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในระดบัจงัหวดั และเร่งรัดให้มี
การจดัระบบการวางแผนการจดัการอุทยานแห่งชาติทางทะเลในทุกแห่ง 
 4. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในดา้นการคุม้ครองและอนุรักษ์
ทรัพยากรแนวปะการังร่วมกบัภาครัฐ โดยการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน
และองคก์รท่ีมิใช่องคก์รของรัฐ สมาคมหรือชมรมในดา้นการท่องเท่ียวใหไ้ดต้ระหนกัถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรปะการัง และส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาแนว
ปะการัง เช่น การป้องกนั คุม้ครอง และการติดตามตรวจสอบแนวปะการัง เป็นตน้ 
 5. เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ และบทบาทขององค์กรท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
คุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการ
ทรัพยากรแนวปะการังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกพระราชกฤษฎีกาห้ามมีปะการังไวใ้น
ครอบครองเพื่อการคา้ ประกาศท่ีรักษาพืชพนัธ์ุเพิ่มเติม และก าหนดระเบียบส าหรับแนวปะการัง
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นอกพื้นท่ีครอบครอง และให้องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรแนวปะการัง ได้มี                 
การประสานงานกนัเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในดา้นการปฏิบติังาน 
 6. สนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อการพฒันาเทคโนโลยีดา้นการคุม้ครอง
ทรัพยากรปะการัง ร่วมกันของหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย                  
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปะการังของสถาบนัการศึกษา ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มี         
การติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของแนวปะการังทัว่ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 เม่ือได้ท าการพิจารณาถึงเน้ือหาของแผนแม่บทการจัดการปะการังของ
ประเทศแลว้  จะพบวา่ในแผนแม่บทนั้นไดก้ าหนดถึงแนวนโยบาย และขั้นตอนการด าเนินงานใน
หลายดา้น ทั้ง    ในดา้นบริหารและจดัการ ดา้นกฎหมาย และดา้นเทคนิค ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิ่งต่อกระบวนการในดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังใน
ประเทศไทย นอกเหนือไปจากแผนงานท่ีปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึง
เป็นนโยบายในระดบัสูง เพื่อเป็นการน าไปสู่แผนการปฏิบติัท่ีมีความชดัเจน ดงันั้นจึงถือไดว้า่แผน
แม่บทการจัดการปะการังของประเทศ เป็นการแสดงถึงความพยายามอย่างจริงจังของรัฐใน        
การแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้ม และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทย
ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าในอดีตท่ีผ่าน แต่ทว่าหากพิจารณาดูจาก แผนแม่บท   
การจดัการปะการังของประเทศแลว้ แมจ้ะมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในดา้น  
การคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังร่วมกับภาครัฐ และก าหนดให้เอกชนสามารถใช้
ประโชน์จากปะการังได ้แต่ก็ก าหนดใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้พียงเพื่อการศึกษาและการท่องเท่ียวเท่านั้น 
มิไดร้วมถึงการเพาะเล้ียงหรือการคา้ขายปะการังดงัเช่นในต่างประเทศ แต่อยา่งใด 
 4.1.2 องค์กรภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการคุม้ครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง 

กระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังโดยอาศยั
มาตรการทางกฎหมายนั้น นอกจากท่ีจะตอ้งมีการน าเอาบทบญัญติัของกฎหมายในฉบบัต่างๆ ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งมาปรับใช ้ในการปฏิบติัการตามแนวนโยบายหรือแผนแม่บทท่ีรัฐไดก้ าหนดข้ึนมา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมดงัวตัถุประสงค์ท่ีรัฐได้ก าหนดเอาไวแ้ล้วก็ตาม กระบวนการ    
ในการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการังของประเทศไทยนั้น ก็ยงัจะตอ้งอาศยัวิธีการในการบริหาร
จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์กรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการคุ้มครองและ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังควบคู่กนัไปดว้ย ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงาน
ตามแนวนโยบายของรัฐและการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีอยู่นั้ น 
สามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 
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 ดงันั้นในการศึกษาส่วนน้ีจึงจะไดห้ยิบยกเอาบทบญัญติัของกฎหมาย ท่ีไดถู้กบญัญติั
ข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการก่อตั้ งองค์กร ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีๆ ส าคญัในกระบวนการ
คุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศไทย โดยจะได้แบ่ง       
การพิจารณาออกเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และบทบาทในการด าเนินงานตามความเป็นจริง
ขององคก์รภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะสามารถน าเอา
ไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ถึงเร่ืองความมีปฏิสัมพนัธ์และสหสัมพนัธ์ในระหวา่งองคก์ร
ต่างๆ เหล่านั้นต่อไป 

องค์กรภาครัฐ (Government Organization) เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการแสดงเจตนา
และด าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ ในนามของรัฐ10 ดงันั้นองค์กรภาครัฐจึงเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะ
ด าเนินงานแทนรัฐ โดยมีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดบทบาท
หน้าท่ี หรือภารกิจต่างๆ เพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมขององค์กรภาครัฐนั้นให้สามารถท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดงักบัเจตนารมณ์ของรัฐท่ีได้จดัตั้งองค์กรเหล่านั้น
ข้ึนมา ซ่ึงการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศนั้นถือเป็น
ภารกิจส าคญัในประการหน่ึงของรัฐท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการ ดงันั้นรัฐก็จึงไดม้อบหมายให้กบัองคก์ร
บริหารราชการของภาครัฐ ทั้ งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินได้เป็นองค์กร 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีหนา้ท่ีในการด าเนินการแทนรัฐต่อไป 

4.1.2.1 ราชการส่วนกลาง 
 ราชการส่วนกลาง หมายความถึงองค์กรภาครัฐในทุกประเภทท่ีไดใ้ชอ้  านาจ
ตามกฎหมายท่ีฝ่ายปกครองมอบให้ เพื่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชนทัว่ทั้งอาณาเขต
ของประเทศ โดยราชการส่วนกลางตามท่ีพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2535 
ไดบ้ญัญติัเอาไวน้ั้นกล่าวคือ ส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
ทบวงซ่ึงสังกดัส านกันายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรมซ่ึงสังกดัหรือไม่สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี11 ซ่ึงได้ท าหน้าท่ีในการป้องกนัรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน การป้องกันประเทศ การเกษตรกรรม การสาธารณสุข การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติของประเทศ เป็นตน้ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหน้าท่ีของราชการส่วนกลาง ในด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมและการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้ น นับได้ว่าเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญยิ่ง 

                                                 
10  สุนีย ์มลัลิกะมาลย.์  (2542).  การบังคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม.  หนา้ 50. 
11  นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์  (2553). กฎหมายปกครอง.  หนา้ 75. 
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โดยเฉพาะกบัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัท่ีส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศก าลงัถูก
คุกคามจนกระทัง่ไดส่้งผลกระทบให้เกิดข้ึนกบัการด ารงชีวิตอยูข่องประชาชนโดยทัว่ไป และจาก
ความจ าเป็นดังกล่าวนั้ น ก็จึงท าให้ราชการส่วนกลางหลายๆ องค์กรได้เข้ามามีบทบาทการ
ด าเนินงานท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการ ในการคุม้ครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังของประเทศ ดงันั้นในการศึกษาส่วนน้ีก็จึงจะไดท้  าการศึกษาถึงอ านาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายของราชการส่วนกลางในระดบัต่างๆ ทั้งหน่วยงานในระดบันโยบายและหน่วยงานใน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นองค์กรภาครัฐใน
ระดบักระทรวงท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง ในการจดัการและการคุ้มครองดูแลแหล่งทรัพยากร และ
การด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไปกว่าท่ีเคย
เป็นอยู่เดิม โดยเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก าหนดไว้12 ซ่ึงหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีรับผดิชอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ 
 1. ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็น
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนงานท่ีจะน าเอามาใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ประสาน
การจดัท าแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมรวมตลอดไปจนถึงการด าเนินการเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีมีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดผลเสียข้ึนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม13 เป็นตน้ 

 2. คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ถูกตั้งข้ึนตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จากนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการในปี พ.ศ. 2545 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ไดถู้กยกฐานะเป็นกลุ่ม
เลขานุการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กวล.) อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (สวล.) ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 

                                                 
12  อ านาจ วงศบ์ณัฑิต.  (2550).  กฎหมายส่ิงแวดล้อม.  หนา้ 580 

 13  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2550, 9 เมษายน).  ส านกังาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก http://www.onep.go.th 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) ตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2545 เป็นตน้มา โดยมี
หน้าท่ีเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการเสอนนโยบายและแผนส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในแผนปฏิบติัการเพื่อ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัและการก ากบัดูแลและเร่งรัดให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายในระดบัต่างๆ เท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้ความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ เป็นตน้14 
  3. กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเร่ือง
สถานการณ์ปัญหามลพิษของประเทศ เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาเร่ืองการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด และการด าเนินการตามบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม
มลพิษ15 เป็นตน้ 

  4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ด้านส่ิงแวดล้อม การให้ขอ้มูลด้านสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งให ้  การฝึกอบรมดา้นวชิาการส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน16 
 ซ่ึงจากอ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปของหน่วยงานภายท่ีอยู่ภายในการก ากบั
ดูแล และการบงัคบับญัชาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
นั้น จะท าให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีโดยตรงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีได้ท าหน้าท่ีโดยตรงในการก าหนดแนวนโยบาย และแผนการ
ด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในประเภทต่างๆ ของประเทศ 
ตลอดจนการประสานงาน และการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รต่างๆ ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ดงันั้นก็จึงท าให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่วนราชการในสังกดั ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ในการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศ โดยการปรับ

                                                 
14  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 12. 
15  กรมควบคุมมลพิษ.  (2553, 24 กมุภาพนัธ์).  กรมควบคุมมลพิษ.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553,       

จาก  http://www.pcd.go.th/ 
16  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2551, 26 เมษายน).  

ศูนยข์อ้มูลส่ิงแวดลอ้ม.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก  http://www.deqp.go.th/ 
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ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดงัต่อไปน้ีคือ 
 1. อ านาจหน้าท่ีในการประกาศก าหนดมาตรฐานคุณภาพของน ้ าทะเล
ชายฝ่ัง ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองและการอนุรักษท์รัพยากรปะการัง เพื่อท่ีจะไม่ให้ถูกท าลาย
ลงไปเพราะสาเหตุจากคุณภาพของน ้าทะเลท่ีไดม้าตรฐาน และมีการปล่อยทิ้งสารเคมีท่ีเป็นพิษ17 
    2. อ านาจหน้าท่ีในการจดัท าแผนปฏิบติัการ เพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวนโยบายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พร้อมทั้งการก ากบั
ดูแลหรือให้ค  าแนะน าแก่ส่วนราชการท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถท่ีจะด าเนินการไปตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดเอาไวใ้นแผนดงักล่าวทั้งในระดบัประเทศและในระดบั
จงัหวดั18 ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
อาทิเช่น แผนแม่บทปะการังแห่งชาติ เป็นตน้ 
    3. อ านาจหน้าท่ีในการออกประกาศ เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษภายในเขตพื้นท่ีซ่ึงมีแนวปะการังตั้ งอยู่ ซ่ึงยงัไม่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นพื้นท่ีคุม้ครองและอนุรักษต์ามบทบญัญติัของกฎหมายในฉบบัอ่ืนๆ และทรัพยากร
ปะการังท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีดงักล่าวนั้นก าลงัจะถูกท าลายลงไปหรือถูกคุกคามจากกิจกรรมในประเภท
ต่างๆ ของมนุษย์19 ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีสามารถก าหนดมาตรการในการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการัง
เหล่านั้นเอาไวใ้หค้งอยูต่่อไปตามธรรมชาติ 
    4. อ านาจหน้าท่ีในการประกาศให้โครงการหรือกิจการต่างๆ ของส่วน
ราชการเอกชนท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของทรัพยากรปะการัง โดย
ท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เพื่อความความเห็นชอบก่อนท่ีจะอนุมติัให้
ก่อสร้างหรือด าเนินกิจการดงักล่าวนั้นได้20 อาทิเช่น การก าหนดให้โครงการก่อสร้างสถานท่ีตาก
อากาศ การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่ในทะเล และการถมท่ีดินในทะเล หรืออยู่ใน
บริเวณท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของปะการังนั้น จะตอ้งมี
การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งให้กบัส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดพ้ิจารณาเสียก่อนท่ีจะอนุญาตใหด้ าเนินการต่อไปได ้

                                                 
17  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 32. 
18  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 35 และมาตรา 37. 
19  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 42 และมาตรา 59. 
20  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 46 ถึงมาตรา 51. 
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 5. อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ และด าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการัง อาทิเช่น การ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อผูท่ี้กระท าการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จนท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรปะการังซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน21 
 และนอกจากอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงตามบทบญัญติัของกฎหมาย ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการังแลว้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก็ยงัเป็นองค์กรส าคญัท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินงาน
เพื่อการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้รับทราบถึง
ความส าคัญของทรัพยากรปะการังท่ีมีต่อระบบนิเวศทางทะเล และการให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัวธีิการด าเนินงานโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อการจดัการเขตพื้นท่ีของแนวปะการัง 
รวมไปถึงการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และ
ประชาชน ในการด าเนินโครงการประเภทต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังของประเทศ
เอาไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป ดังนั้ น จึงนับได้ว่าบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย และการด าเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังท่ีได้กล่าวมานั้น มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการังของประเทศ เอาไวเ้พื่อให้คง
อยูอ่ยา่งย ัง่ยนืตามธรรมชาติ 
 (2) กรมประมง 
 กรมประมงเป็นองคก์รบริหารราชการของภาครัฐในส่วนกลาง ท่ีมีฐานะ
ในการบังคับบัญชาและก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าท่ีโดยการ
ด าเนินงานเพื่อการศึกษาวิจยั คน้ควา้ และท าการทดลองเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การรวบรวม
ขอ้มูลสถิติและความรู้เก่ียวกบัการประมง การอนุรักษ์ชลสมบติั เคร่ืองมือและอุปกรณ์การประมง 
ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า การส ารวจแหล่งประมง รวมทั้งการเผยแพร่การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การอนุรักษ์
สัตวน์ ้ า และรวมตลอดไปจนถึงการควบคุมกิจการประมงให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีไดรั้ฐไดก้ าหนด22 
 และจากอ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปของกรมประมงนั้น จะเห็นได้ว่ากรม
ประมงเป็นองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีโดยตรงในการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัของ

                                                 
21  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 97 

 22  พิทยา บวรวฒันา.  (2540).  รายงานการวจิยัโครงการบริหารเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม.  
หนา้ 24. 
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กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เพื่อการอนุรักษ์ชลสมบติัและสัตวน์ ้ าในประเภทต่างๆ เอาไวใ้ห้
คงอยู่ต่อได้ ซ่ึงทรัพยากรปะการังนั้นถือว่าเป็นแหล่งชลสมบติัของสัตว์น ้ าและของมนุษย์ท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศในทะเล และก็ยงัเป็นแหล่งก าเนิดของทรัพยากรประมงท่ีมี
ความส าคญัอีกดว้ย ดงันั้นจึงท าให้กรมประมงไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในกระบวนการคุม้ครอง
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการังของประเทศเอาไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป โดยกรมประมงจะมี
อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานตามกฎหมายมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคุม้ครองและควบคุม
การใชป้ระโยชน์จากปะการัง ดงัต่อไปน้ี  

 อ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการตามพระราชบญัญติัการประมง พ .ศ. 
2490 โดยกรมประมงจะมีหน้าท่ีโดยตรงในการเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู ้รักษาการตาม
พระราชบญัญติัการประมงท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีๆ มีความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองดูแล แหล่งท่ีอยูข่อง
ทรัพยากรแนวปะการัง โดยการออกเป็นประกาศจดัตั้งเขตท่ีรักษาพืชพนัธ์ุตามมาตรา 8 ร่วมกนักบั
ผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีคุม้ครองดูแลไม่ใหมี้บุคคลใดเขา้ไปท าการประมง หรือท าอนัตรายต่อปะการัง
และสัตวน์ ้ าท่ีได้อาศยัอยู่ในบริเวณของแนวปะการังภายในเขตรักษาพืชพนัธ์ุ นอกจากน้ีก็ยงัมี
อ านาจในการก าหนดมาตรการในการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของปะการังหรือสัตวน์ ้ าในประเภทอ่ืนๆ 
โดยการประกาศก าหนดประเภทของเคร่ืองมือประมง หรือวิธีการในการท าประมงบางประเภทท่ี
ตอ้งหา้มมิให้น าเอาใชใ้นการท าประมง ทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองมือท าการประมงและวิธีการท าประมง
ดงักล่าวนั้น อาจจะท าให้เกิดผลกระทบข้ึนต่อสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของปะการังได ้   
อาทิเช่น การห้ามใช้กระแสไฟฟ้า หรือวตัถุระเบิดในการจบัหรือการประมง23 เป็นตน้ นอกจากน้ี
แลว้กรมประมงก็ยงัมีอ านาจในการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของปะการัง โดยการก าหนดให้ปะการังเป็น
สัตวท่ี์หา้มมิใหท้ าการประมงตามมาตรา 32 (7) อีกดว้ย 
 นอกจากอ านาจท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัประมง พ.ศ. 2490 แลว้กรม
ประมงยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
โดยกรมประมงจะมีหน้าท่ีโดยตรงในการเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีผูรั้กษาการตามบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า เฉพาะในส่วนของสัตวน์ ้ าท่ีเป็นสัตวป่์าสงวนหรือสัตว์
ป่าคุม้ครองตามท่ีไดป้ระกาศในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงปะการังและสัตวน์ ้ าหลายๆ ชนิดท่ีไดอ้าศยัอยู่
ในบริเวณแนวปะการัง อาทิเช่น กัลปังหา หรือหอยมือเสือ ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น ้ า
คุม้ครองตามกฎหมาย ดังนั้นจึงท าให้กรมประมงมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดห้ามไม่ให้ผูใ้ด
กระท าการในลกัษณะท่ีจะท าใหท้รัพยากรแนวปะการังไดรั้บความเสียหาย อาทิเช่น การห้ามมิให้มี

                                                 
23  พระราชบญัญติัประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 20. 
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การท าประมงปะการัง24 การห้ามคา้ขายปะการังหรือซากปะการัง25 หรือห้ามการท าอนัตรายต่อ
ปะการังและสัตวน์ ้าคุม้ครองในประเภทอ่ืนๆ26 เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 และนอกจากกรมประมงจะ มีอ านาจหน้า ท่ี ต ามกฎหมาย ใน
พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 และในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
แลว้ กรมประมงใดมี้บทบาทหนา้ท่ีโดยตรงในการอนุรักษพ์นัธ์ุปะการัง และสัตวน์ ้ าชนิดอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในบริเวณของแนวปะการัง โดยไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานในสังกดักรมประมงข้ึนมารับผิดชอบใน
การด าเนินงานไดแ้ก่ ส านกัวิจยัและพฒันาประมงทะเล ท่ีท าหน้าท่ีในการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท าการประมงในทะเล ส่วนตรวจการคา้สัตวน์ ้ า ใน
ส านกับริหารจดัการดา้นการประมง ท่ีท าหนา้ท่ีในการมีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบการน าเขา้ 
ส่งออก และน าผ่านสัตวน์ ้ า ซากสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์ รวมถึงปัจจยัการผลิต ท่ีใชใ้นการผลิตสัตว์
น ้า ใหเ้ป็นไปตามพระราช บญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ.2535 พระราชบญัญติั โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 จากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของกรมประมงดงักล่าวนั้น 
ก็จึงท าให้กรมประมงเป็นองคก์รภาครัฐในส่วนกลางซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ี ๆ มีความส าคญัอย่างเป็น
ยิ่งต่อกระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการังอนัจะท าให้ทรัพยากร
ปะการังของประเทศไทย ให้สามารถท่ีจะคงอยู่ต่อไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยท่ีไม่ถูกท าลายลงไปดว้ย
สาเหตุจากการท าประมงหรือดว้ยสาเหตุในประการอ่ืนๆ 
 (3) กรมเจา้ท่า 
 กรมเจา้ท่าเป็นองค์กรบริหารราชการส่วนกลาง มีฐานะเป็นกรมท่ีอยูใ่น
การก ากบัดูแลและการบงัคบับญัชาของกระทรวงคมนาคม มีอ านาจหนา้ท่ีโดยทัว่ไปในการควบคุม
และบริหารงานเก่ียวกบัทางน ้ าโดยทัว่ไป ซ่ึงได้แก่การเดินเรือ การล าเลียงขนส่งทางน ้ า การใช้
ยานพาหนะทางน ้ าประเภทต่างๆ การดูแลรักษาปรับปรุงร่องน ้ าหรือเส้นทางน ้ าโดยทัว่ไปให้
สามารถท่ีจะใช้เป็นเส้นทางในการล าเลียงขนส่ง หรือการใช้เดินเรือสัญจรร่วมกนัไปมาในทาง
สาธารณะ และก็ยงัจะรวมไปถึงการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้ า การแก้ไขปรับปรุง
บญัญติัของกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบติัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า27 

                                                 
24  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 26. 
25  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 20. 
26  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 21. 
27  กรมเจา้ท่า.  (2553, 10 มีนาคม).  กรมเจา้ท่า.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก 
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 และจากอ านาจหนา้ท่ีโดยทัว่ไปของกรมเจา้ท่าดงักล่าวนั้น จะเห็นไดว้่า
กรมเจา้ท่าเป็นองคก์รภาครัฐท่ีไดท้  าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการคมนาคมทางน ้ า กิจการขนส่งทาง
น ้าและการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า เอาไวเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยส่วนรวม 
ดงันั้นจึงท าใหก้รมเจา้ท่าเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ในการแกไ้ขปัญหา
สภาวะทางน ้ าเป็นพิษ ท่ีจะมีผลท าให้เกิดความเสียหายข้ึนต่อสภาพความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของ
ทรัพยากรแนวปะการัง โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย 
พ.ศ. 2456 ท่ีท าให้กรมเจา้ท่า เป็นพนักงานผูรั้กษาตามกฎหมายท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม
ไม่ให้มีบุคคลผูใ้ดท่ีปล่อยทิ้งของเสียหรือส่ิงปฏิกูลลงไปในบริเวณแนวปะการัง จนกระทัง่ท าให้
สภาพแวดลอ้มของแนวปะการังเกิดความเปล่ียนแปลงไป หรือมีอ านาจหน้าท่ีในการแกไ้ขปัญหา
ในเร่ืองของตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากการขุดร่องน ้ า หรือการเปล่ียนแปลงทางน ้ าท่ีจะท าให้เกิดผล
กระทบข้ึนกบัทรัพยากรแนวปะการัง28 และกรมเจา้ท่า ก็ยงัเป็นเจา้พนกังานผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายในการควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างในบริเวณชายหาด หรือลุกล ้ าลงไปใน
บริเวณน่านน ้ า ซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งน้ีก็
เพื่อท่ีจะไม่ท าให้การปลูกสร้างดงักล่าวนั้น ได้เป็นการท าลายทรัพยากรแนวปะการังหรือแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในประเภทอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณชายฝ่ังทะเล29  ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายใน
ประการต่างๆ ของกรมเจา้ท่าดงักล่าวนั้น ก็จึงไดท้  าให้กรมเจา้ท่าเป็นองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทใน
การด าเนินการตามกฎหมายร่วมกนักบัองคก์รอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะท าให้กระบวนการในการคุม้ครองและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังในประเทศไทยนั้น สามารถท่ีจะด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อไป 
 (4) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช เป็นหน่วยราชการในการ
ก ากับดูแลและการบงัคบับัญชาของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท าหน้าท่ี
โดยตรงในการส ารวจจดัตั้งเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ และท าการบริหารจดัการแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีอยู่ภายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยในเขตพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลนั้น ไดแ้บ่งวิธีการบริหารและจดัการออกเป็น 2 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 
การบริหารและการจดัการของส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลในส่วนกลาง ซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแล และก าหนดแนวนโยบายในการด าเนินงานของอุทยานแห่งชาติทางทะเลในแต่ละแห่ง 
โดยมีผูอ้  านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ ส่วนใน     

                                                 
28  พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ. 2456, มาตรา 119 ทว.ิ 
29  พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ. 2456, มาตรา 117. 
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การบริหารและจดัการอุทยานแห่งชาติทางทะเลในเขตพื้นท่ีแต่ละแห่งนั้น จะเป็นการด าเนินการ
อยา่งอิสระภายใตก้ารด าเนินงานของหวัหนา้อุทยานแห่งชาติในแต่ละแห่ง 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจดัตั้ งอุทยานแห่งชาติทางทะเลข้ึน 
จ านวนทั้งส้ิน 26 แห่ง30 โดยไดรั้บการประกาศจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ซ่ึงส านกัอุทยานแห่งชาตินั้น จะเป็นองค์กรภาครัฐซ่ึงไดท้  าหนา้ท่ีโดยตรงในการสงวน
รักษาและคุ้มครองดูแลสภาพแวดล้อม และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงทรัพยากรแนวปะการังนั้นก็เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญั และตั้งอยูใ่นบริเวณชายฝ่ังทะเลภายในเขตของอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ดังนั้นจึงท าให้ส านักอุทยานแห่งชาติจะต้องเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีในการบังคบัใช้
มาตรการทางกฎหมาย คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อว ัตถุประสงค์                 
ในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการังท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ 
โดยส านกัอุทยานแห่งชาติจะมีอ านาจหนา้ท่ีตามบทบญัญติัของกฎหมาย ในการก าหนดห้ามไม่ให้
นกัท่องเท่ียว กลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการในลกัษณะท่ีเป็น
การท าอนัตรายต่อปะการังและสัตวท์ะเลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณแนวปะการัง31 หรือเป็นการรบกวน
สัตว์ดังกล่าว การก าหนดห้ามไม่ให้มีการจอดเรือหรือท้ิงสมอเรือลงในแนวปะการัง32 และ           
การก าหนดห้ามมิให้มีบุคคลผูใ้ดท่ีท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงไปในบริเวณแนวปะการัง33 จน
ท าให้เกิดความเสียหายข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติของทรัพยากรแนวปะการังได้ ทั้งน้ีก็
เพื่อท่ีจะเป็นการสงวนและรักษาแนวปะการังให้ย ังคงอยู่ ต่อไป ทั้ งในฐานะท่ีเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และความส าคญัต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลต่อไป 
 (5) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นองคก์รภาครัฐ ท่ีไดถู้กจดัตั้งข้ึนมาใน
รูปแบบของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีอ านาจ
หน้าท่ีโดยทัว่ไปในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยการ

                                                 
30  ส านกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม.  (2551, 4 มกราคม).  อุทยานแห่งชาติ.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก
http://park.dnp.go.th/visitor/. 

31  พระราชบญัญติัอุทยานห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (2) และ (3). 
32  พระราชบญัญติัอุทยานห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (9). 
33  พระราชบญัญติัอุทยานห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (18). 
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ส ารวจและเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ โบราณสถาน ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม
ของประเทศใหไ้ดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ในดา้นการท่องเท่ียวตลอดจน
การด าเนินการเพื่อการจดัการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู หรือการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว และคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีว่าดว้ยนั้น34 และจาก
อ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริมการประกอบกิจกรรม
การท่องเท่ียวและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศให้เจริญเติบโตอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปใน
แนวทางท่ีเหมาะสม35 ซ่ึงก็จะรวมไปถึงการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อยูภ่ายในแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติต่างๆ เหล่านั้นดว้ย 
 ส าหรับทรัพยากรแนวปะการังนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความสวยงาม แปลกตา และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวจ านวน
มากให้มี   ความตอ้งการมาท่องเท่ียวพกัผอ่นหย่อนใจ ดงันั้นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้
เขา้มามีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการในการจดัการ และคุม้ครองตลอดจนควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศเอาไวใ้ห้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัต่อไป 
ซ่ึงถึงแมว้่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้น จะไม่ได้เขา้มามีบทบาทร่วมกันกบัองค์กร หรือ
หน่วยงานท่ีได้มีบทบาทในการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
โดยตรง อาทิเช่น ส านกัอุทยานแห่งชาติในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยการให้
ความร่วมมือ ประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณในการด าเนินงานแก่
องค์กรเหล่านั้น ให้สามารถท่ีจะด าเนินการในด้านการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการด าเนินการเพื่อการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมการท่องเท่ียวใน
รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Eco-Tourism) พร้อมทั้งการสร้างจิตส านึกในดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรปะการังให้กบันกัท่องเท่ียว และกลุ่มของผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวอีกดว้ย ดงันั้น
จึงนบัไดว้า่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศอยา่งแทจ้ริง 
 4.1.2.2 ราชการส่วนภูมิภาค 
 การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยเป็นไปตามหลกัการแบ่ง
อ านาจปกครอง โดยราชการบริหารส่วนกลางมอบอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ตวัแทนของ          

                                                 
34  พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 8 และมาตรา 9. 
35  อารยา หุณฑนะเสว.ี  (2537).  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ว: ศึกษาเฉพาะระบบอุทยานแห่งชาตทิางบก.  หนา้ 46. 
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ส่วนราชการท่ีถูกส่งไปประจ ายงัส่วนภูมิภาค ในปัจจุบนั การจดัระเบียบราชการส่วนภูมิภาคของ
ไทยเป็นไปตามผลของกฎหมาย 2 ฉบบั โดยพระราชบญัญติับริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ก าหนดใหมี้การจดัระเบียบราชการส่วนภูมิภาค 2 ระดบั คือ จงัหวดัและอ าเภอ ส่วนพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองท้องท่ีพุทธศกัราช 2457 ก าหนดให้มีการจดัระเบียบราชการส่วนภูมิภาคอีก 3 
ระดบั คือ ก่ิงอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น36 
 โดยในส่วนของการศึกษาน้ี จะไดแ้บ่งแยกการศึกษาและพิจารณาออกเป็น
บทบาทและหน้าท่ีขององค์กรบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ตามพระราชบญัญติับริหารราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 2534 ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกนักบัองคก์รภาครัฐในส่วนกลาง                   
ในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศตามท่ีกฎหมายได้
มอบอ านาจไว ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) จงัหวดั 
 จงัหวดัเป็นการแบ่งเขตการใชอ้  านาจปกครองในส่วนภูมิภาคของรัฐ ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไดจ้ดัตั้งข้ึนมารวม
ทอ้งท่ีในหลายๆ อ าเภอรวมกนัเพื่อใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย37 โดยในปัจจุบนัน้ีประเทศ
ไทยมีจ านวนของจงัหวดัทั้งส้ิน  77  จงัหวดั ส าหรับการใชอ้ านาจบริหารราชการภายในเขตจงัหวดั
นั้น รัฐจะจดัส่งเจา้หนา้ท่ีจากระบบราชการในส่วนกลางไปท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเพื่อท าการบริหาร
ราชการประจ าในจงัหวดัต่างๆ โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐในการบริหาร
ราชการสูงสุดของจงัหวดั ซ่ึงผูว้่าราชการจงัหวดันั้นจะมีอ านาจการปกครองและบงัคบับญัชาต่อ
ขา้ราชการฝ่ายบริหารในส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ท่ีมีเขตอ านาจการปฏิบติั
ราชการอยูภ่ายเขตของจงัหวดันั้น 
 อ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปของผูว้่าราชการจงัหวดั ตามท่ีได้บญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน38 ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีหนา้ท่ีในการบริหารราชการ
อยู่ในเขตจงัหวดัท่ีตนรับผิดชอบตามกฎระเบียบ หรือตามแนวนโยบายท่ีราชการส่วนกลางได้
กฎหมายเอาไว ้การก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการของข้าราชการซ่ึงประจ าอยู่ในเขตจงัหวดันั้น 
ตลอดจนการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติั
ทางกฎหมาย นอกจากน้ีแลว้ผูว้า่ราชการจงัหวดัก็ยงัมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายในดา้นการคุม้ครอง

                                                 
36  นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์  (2553).  กฎหมายปกครอง.  หนา้ 96. 
37  แหล่งเดิม. หนา้ 96. 
38  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534, มาตรา 37. 
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และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มภายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 
คือ 
 1. ผูว้่าราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตจงัหวดัท่ีตนรับผิดชอบ ในกรณีท่ีเขตจงัหวดันั้นได้รับการ
ประกาศให้มีพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดแ้จง้ให้จงัหวดันั้นตอ้ง
จดัท าการปฏิบติัการเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัดงักล่าว39 
 2. หนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินการของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ในการจดัท า
แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ หรือด าเนินงานแทนเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่สามารถท่ีจะจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลด หรือขจดัมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษภายในระยะเวลาท่ีสมควร40 
 3. อ านาจในการใช้ดุลพินิจ เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในกรณีท่ีจังหวดันั้นไม่ได้อยู่ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 ซ่ึงหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดั ในส่วนของการคุม้ครองและควบคุม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนั้น นับได้ว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการัง หรือ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีอยูภ่ายในเขตจงัหวดัท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บผิดชอบ
ในการบริหาราชการอยู ่โดยการปรับใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บมา
ในการบริหารราชการภายในจงัหวดั ประกอบกนักบัอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์น
ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงคือ พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 น าเอามาใชใ้นการส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานเพื่อ
การบริหารจดัการ และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการัง ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีมีความส าคญัภายในเขตจงัหวดัของตน และนอกจากน้ีแลว้ผูว้่าราชการจงัหวดัก็ยงัมี
บทบาทหน้าท่ี ท่ีส าคญัในดา้นการก ากบัดูแลการด าเนินงานของขา้ราชการหรือส่วนราชการต่างๆ 
ภายในเขตจงัหวดั ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งจดัการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการัง ไดด้ าเนินการ
ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย หรือแนวนโยบายท่ีหน่วยงานราชการในส่วนกลางได้

                                                 
39  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 33. 
40  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 63. 
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ก าหนดข้ึนมา ทั้ งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้ทรัพยากรปะการังท่ีอยู่ภายในเขตจงัหวดันั้นๆ ได้รับการ
คุม้ครองดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนัน่เอง 
 (2) อ าเภอ 
 อ าเภอเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีขนาดพื้นท่ีความรับผิดชอบ
รองลงมาจากจงัหวดั ซ่ึงการบริหารราชการของอ าเภอต่างๆ ภายในเขตจงัหวดันั้น จะตอ้งอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของจงัหวดัอีกทีหน่ึง โดยอ าเภอจะไม่มีฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเหมือนกบั
จังหวดั41 ในการใช้อ านาจปกครองภายในเขตอ าเภอจะด าเนินการโดยผ่านเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีมี
นายอ าเภอเป็นหวัหนา้ซ่ึงท าหนา้ท่ีในดา้นการปกครองและบงัคบับญัชาต่อขา้ราชการ ผูมี้เขตอ านาจ
การปฏิบติัราชการในเขตอ าเภอนั้น และมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารราชการของหน่วยราชการ
ต่างๆ  ภายในอ าเภอ 
 หน้าท่ีโดยทัว่ไปของนายอ าเภอได้แก่ การดูแล ตรวจตรา และจดัการ
ปกครองในเขตของต าบล และหมู่บา้น การป้องกนัภยนัตรายของราษฎรและรักษาความสงบใน
ทอ้งท่ี ท าหน้าท่ีเป็นพนักงานสอบสวนในคดีอาญาและเปรียบเทียบปรับในคดีแพ่ง การเก็บภาษี
อากรและการบ ารุงการศึกษา เหล่าน้ี เป็นตน้42 นอกจากน้ีแล้วนายอ าเภอก็ยงัมีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายในการจดัการและการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มภายในเขตอ าเภอ โดยนายอ าเภอนั้นได้รับการ
แต่งตั้งในเป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
การลดหรือขจดัมลพิษ43 ท าใหน้ายอ าเภอมีอ านาจตามกฎหมาย44 ท่ีจะออกค าสั่งในทางปกครองโดย
ประการต่างๆ เพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย อาทิเช่น การเพิกถอนใบอนุญาตด าเนินกิจการ
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษ การสั่งให้หยุดหรือปิดการด าเนินกิจการ หรือ
การสั่งปรับผูล้ะเมิดต่อบทบญัญติัของกฎหมาย เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 ส าหรับบทบาทหนา้ท่ีของนายอ าเภอตามกฎหมาย ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการังนั้น นายอ าเภอสามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีใน
การคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการังท่ีอยูภ่ายในเขตอ าเภอของตน โดยอาศยัการปรับใช้บทบญัญติั
กฎหมายในเร่ืองอ านาจของนายอ าเภอ ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ .ศ. 2457 ท่ีจะ
ได้น า เอาปรับใช้ เพื่อว ัตถุประสงค์ในด้านการคุ้มครองดูแลทรัพยากรปะการัง ซ่ึ ง เป็น

                                                 
41  นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 101. 
42  แหล่งเดิม. หนา้ 102-103. 
43  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้พนกังานควบคุม

มลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 33 ง ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2547. 
44  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 82. 
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สาธารณประโยชน์ของประชาชนภายในอ าเภอนั้นและของประชาชนทัว่ทั้งประเทศ เพื่อป้องกนั
ไม่ให้มีผูใ้ดท่ีท าให้เกิดความเสียหาย หรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์ 
และตลอดจนการปฏิบติัหน้าท่ีของนายอ าเภอในการรักษาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการังอยา่งเคร่งครัดอีกดว้ย 
 นับได้ว่าองค์กรของรัฐท่ีใช้อ านาจปกครองในส่วนภูมิภาคนั้นเป็นองค์กรส าคญัท่ีมี
บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการังของประเทศ ทั้งน้ีก็
เน่ืองมาจากว่าสถานท่ีตั้ งของแนวปะการังของประเทศไทยล้วนแล้วแต่อยู่ในส่วนภูมิภาคของ
ประเทศทั้ งส้ิน ดังนั้ นการท่ีจะอาศัยการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการบังคับใช้
กฎหมายจากองค์กรบริหารราชการส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ก็ย่อมไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะท าให้
การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการังของประเทศไดรั้บการคุม้ครองดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ ดังนั้นระบบราชการส่วนกลางก็จึงได้เปิดโอกาสให้กับองค์กรบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาค ไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกนักบัองคก์รภาครัฐส่วนกลาง ในการคุม้ครองและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการังท่ีอยู่ภายในเขตทอ้งถ่ินของตน โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่แลว้ตามกฎหมาย อาทิเช่น พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
พ.ศ. 2457 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 เป็นตน้ เพื่อท่ีจะน าเอามา
ปรับใช้ หรือการใช้อ านาจหน้าท่ีขององค์กรบริหารราชการในส่วนภูมิภาคตามบทบญัญติัของ
กฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการคุ้มครอง ส่ิงแวดล้อมและการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง คือ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 แล้ว ก็ย่อมจะท าให้กระบวนการในการบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่
ภายใต้การดูแลขององค์กรบริหารราชการในส่วนภูมิภาคนั้น สามารถท่ีจะด าเนินการไปได้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไปกวา่ท่ีเป็นอยูแ่ต่เดิม 
 แต่อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่องคก์รฝ่ายปกครองท่ีใชอ้  านาจบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
จะมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการได้ด้วยตนเองก็ตาม แต่มาตรการทางกฎหมายและ
แนวนโยบายในการปฏิบติัประการต่างๆ ท่ีได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการคุ้มครองและควบคุม    
การใชป้ระโยชน์จากปะการังภายในทอ้งถ่ินนั้น ก็ยงัเป็นมาตรการท่ีไดถู้กก าหนดหรือสั่งการมาจาก
ระบบบริหาราชการในส่วนกลางแทบทั้งส้ิน องคก์รปกครองท่ีใชอ้  านาจบริหารในส่วนภูมิภาคจึง
ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานแต่อยา่งใด องคก์รราชการส่วนภูมิภาค
คงมีหน้าท่ีแต่เพียงการปฏิบติัตามแนวนโยบายต่างๆ จากส่วนกลาง และตลอดจนบงัคบัการให้
เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ชอ้  านาจบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาคนั้น ก็คือเจา้หนา้ท่ีท่ีระบบราชการส่วนกลางไดถู้กส่งออกไปปฏิบติัหน้าท่ีประจ าการอยูใ่น
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ส่วนภูมิภาคเท่านั้น การปฏิบติัราชการของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นก็จึงต้องยึดแนวทางตามท่ีระบบ
ราชการส่วนกลางไดก้ าหนดข้ึนมาเท่านั้น ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน
ในส่วนภูมิภาคอย่างแทจ้ริง ดงันั้นก็จึงท าให้แนวทางการปฏิบติัและการบงัคบัใช้มาตรการทาง
กฎหมายในกระบวนการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการังขององค์กรบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยนั้น ยงัไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและ
ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนในส่วนภูมิภาค ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งและไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐนั้นได ้
 4.1.2.3 ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ราชการส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ เพราะเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและใกลชิ้ดกบัประชาชน จึงท าให้
ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงในทอ้งถ่ินตน และทราบวา่ควรแกปั้ญหานั้นอยา่งไร ปัจจุบนัจึงไดมี้ความคิด
ในการกระจายอ านาจเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมาก
ข้ึน45 โดยในปัจจุบนัน้ีการจดัระเบียบราชการส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยน้ีมีอยูส่องระบบคือ 
 1. ระบบการบริหารท้องถ่ินโดยทัว่ไปท่ีใช้กับท้องถ่ินทัว่ทั้ งประเทศ อนั
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาล 
 2. ระบบการบริหารท้องถ่ินพิเศษท่ีใช้เฉพาะพื้นท่ีบางแห่ง อันได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

 การศึกษาในส่วนน้ี จะได้ท าการศึกษาถึงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศ ดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 องค์การบริหารส่วนจังหวดั เป็นราชการส่วนท้องถ่ินท่ีตั้ งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 โดยมีพื้นท่ีครอบคลุมในแต่ละจงัหวดั 
เน่ืองจากพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันั้นทับซ้อนกับพื้นท่ีรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน มาตรา 45 จึงก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัตอ้งประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ขณะเดียวกนับทบญัญติัน้ีก็ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจ
หน้า ท่ีในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขต              

                                                 
45  อ านาจ วงศบ์ณัฑิต.  เล่มเดิม.  หนา้ 597. 
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ความรับผิดชอบของตน46 ดงันั้น   ถา้หากในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัใดมี
ทรัพยากรปะการังท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตแลว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดงักล่าวนั้นก็ยอ่มท่ีจะมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายโดยตรง ใน   การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ได ้
 (2) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้
จดัระเบียบราชการส่วนทอ้งถ่ินข้ึนมาในระดบัต าบล มีหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงัเช่น การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมถึงการคุม้ครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย47 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหน้า ท่ีในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในเขตการปกครองของต าบลนั้น เป็นหนา้ท่ีท่ีมีความส าคญั
ประการหน่ึงขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามท่ีได้ก าหนดเอาไวใ้นบทบญัญติัของกฎหมาย48 
โดยท่ีราชการส่วนกลางนั้นได้มอบอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถ่ิน ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน ให้
สามารถท่ีจะด าเนินการดว้ยตนเองไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการใน
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในส่วนภูมิภาคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หน้าท่ีตามกฎหมายในด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดังกล่าวนั้น นับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นระบบการปกครองพื้นฐาน ท่ีมีความใกลชิ้ดจะสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของประชาชนได้
เป็นอยา่งดี ดงันั้นการมอบอ านาจให้กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการบริหารจดัการทรัพยากร
ปะการังในท้องถ่ินนั้นก็จะท าให้องค์กรฝ่ายบริหารนั้นสามารถท่ีจะบริหารจดัการ และเข้าไป

                                                 
46  แหล่งเดิม.  หนา้ 598. 
47  แหล่งเดิม.  หนา้ 599. 
48  พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537, มาตรา 23   “ภายใตบ้งัคบัแห่ง

กฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังต่อไปน้ี . ..  (4)  คุ ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม...” 
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ควบคุมดูแล การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังไดต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน
ในทอ้งถ่ินซ่ึงก็จะส่งผลท าให้ทรัพยากรปะการังในทอ้งถ่ินไดรั้บการดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไปตาม
ธรรมชาตินัน่เอง 
 (3) เทศบาล 
 การจดัตั้งเทศบาลนั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึง
แบ่งเทศบาลออกเป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลแต่ละ
ประเภทนั้นแตกต่างกนัเล็กนอ้ย กล่าวคือเทศบาลต าบลมีหนา้ท่ีนอ้ยกวา่เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
มีหน้าท่ีน้อยกว่าเทศบาลนคร49 ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีในเร่ืองการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น เทศบาลมีหนา้ท่ีดงัเช่น จดัให้มีและบ ารุงทางบกและทางน ้ า รักษาความสะอาดของ
ถนนหรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู รวมถึงมีหนา้ท่ีในการส่งเสริม
กิจการการท่องเท่ียว50 ด้วย ซ่ึงในเร่ืองน้ี หากเทศบาลนั้น เป็นเขตเทศบาลท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
บริเวณชายฝ่ังทะเล ซ่ึงมีการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยู่เป็นจ านวนมาก เทศบาลก็
สามารถท่ีจะปรับใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีตนมีอยู่ตามพระราชบญัญติัเทศบาลฯ อาทิเช่น การตราเทศ
บญัญติัข้ึนมาเพื่อใชใ้นการควบคุมกิจการดา้นการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ให้อยูภ่ายในขอบเขตท่ีจะ
ไม่เป็นการท าลายทรัพยากรปะการัง หรือการใช้มาตรการทางปกครองการเพิกถอนหรือระงับ
ใบอนุญาตต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ท่ีปล่อยทิ้งของเสียลงสู่ทะเลหรือเพื่อการควบคุมการ
ก่อสร้างในบริเวณชายฝ่ังทะเล ท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรปะการัง ตลอดจนการเร่ง
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อประชาชนภายในทอ้งถ่ินให้ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการดูแล
รักษาทรัพยากรปะการังเหล่านั้นเอาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป ในฐานะท่ีเป็นสาธารณสมบติัของประชาชน
ในทอ้งถ่ินและของประชาชนทัว่ทั้งประเทศ 
 (4) เมืองพทัยา 
 เน่ืองจากเมืองพัทยาเป็นสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในเมืองพทัยานั้น นอกจากจะท าให้มีการพฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วแลว้ ก็ยงัท าให้เกิดปัญหาทางดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง ตลอดจนการรักษาความ
สะอาดและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้ึน รัฐจึงเห็นสมควรท่ีจะจดัระบบการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินของเมืองพทัยาใหมี้ความเหมาะสมและไดด้ าเนินการจดัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยาให้เป็นการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในระบบพิเศษ โดยให้มีการปกครอง

                                                 
49  แหล่งเดิม.  หนา้ 598. 
50  พระราชบญัญติัเทศบาล พทุธศกัราช 2496, มาตรา56 (8). 
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ทอ้งถ่ินท่ีมีผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัการนครตามระบบ Council Manager Plan51 ซ่ึงตามบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้เมืองพทัยามีอ านาจ
หนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะ
สมบติัของแผน่ดิน การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง รวมถึงการ
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และการบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีแล้วเมืองพัทยาก็ย ังมีหน้า ท่ีในด้านการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 กล่าวคือเมืองพัทยาได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นท่ีท่ีใช้มาตราการคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้ม52 ดงันั้นจึงท าให้เมืองพทัยามีหน้าท่ีโดยเฉพาะในการควบคุมดูแลกิจกรรมในประเภท
ต่างๆ ไม่ให้สร้างผลกระทบข้ึนต่อทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อาทิ การควบคุมการประกอบกิจการเรือ
ภตัตาคาร เรือสถานบริการ การเดินท่องเท่ียวใตท้ะเล (Sea walker) การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เรือลากร่ม 
และเจ็ตสกี ยกเวน้ในพื้นท่ีบริเวณท่ีเมืองพทัยาก าหนดให้เป็นเขตอนุญาตให้ใช้เรือลากร่มและเจ็ต
สกีได ้ควบคุมโดยห้ามมิให้มีการเก็บหรือท าลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการ
กระท าใดๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบหรือท าใหป้ะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการังถูก
ท าลายหรือเสียหาย เป็นตน้ 
 ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดเอาไวน้ั้น นบั
ไดว้า่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ชายฝ่ังทะเลท่ีข้ึนอยู่ภายในเขตการปกครองของเมืองพทัยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังใน
บริเวณ เกาะลา้น เกาะสาก และหมู่เกาะใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นแนวปะการังท่ีมีความสมบูรณ์และสวยงาม
ตามธรรมชาติและยงัสามารถท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองพทัยาต่อไปได ้ใน
อนาคต ดงันั้นเมืองพทัยาจึงจ าเป็นจะตอ้งใชอ้  านาจท่ีตนเองมีตามกฎหมาย โดยการตราขอ้บญัญติั
เมืองพทัยาข้ึนเพื่อควบคุมและดูแลการประกอบกิจกรรมในดา้นการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ในเขต
เมืองพัทยาให้อยู่ภายใต้ขอบเขต ท่ีจะไม่เป็นการสร้างผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติของแนวปะการังและสัตวท์ะเลประเภทต่างๆ และตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู่

                                                 
51  นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 166. 
52  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี พ.ศ. 2546 ออกตามพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 113ง วนัท่ี 30 กนัยายน 
2546. 
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อย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีการปล่อยทิ้งของเสียลงสู่ทะเล ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้เมือง
พทัยาและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นทางทะเลท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติต่อไปนัน่เอง 
 จึงนับได้ว่าราชการในส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นองค์กรส าคญัท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศ 
ร่วมกบัราชการส่วนกลางเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากว่า
ราชการส่วนทอ้งถ่ินประเภทต่างๆ นั้น เป็นองค์การบริหารท่ีมีความเก่ียวพนัใกลชิ้ดกบัประชาชน
ภายในทอ้งถ่ิน และดว้ยเหตุผลท่ีว่าสมาชิกขององค์กรบริหารราชการในส่วนน้ีนั้นจะเป็นตวัแทน
ท่ีมาจาก การเลือกตั้งของประชาชนภายในทอ้งถ่ิน เม่ือกฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้กบัองคก์ารบริหาร         
ส่วนทอ้งถ่ินไดมี้บทบาทหน้าท่ีร่วมกนักบัหน่วยราชการส่วนกลางท่ีไดท้  าหน้าท่ีในการคุม้ครอง
และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศแลว้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็
จึงได้เข้ามามีบทบาทท่ีส าคญัต่อกระบวนคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังร่วมกนักบัราชการส่วนกลาง ต่อไป 
 
4.2  มาตรการทางกฎหมายอาญาทีใ่ช้ในการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังในประเทศไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural Resource) เ ป็นส่ิง ท่ี มีความส าคัญและจ า เ ป็นต่อ           
การด ารงชีวติของมนุษยอ์ยา่งยิง่ ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติในประเภทท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดเปลือง
สูญหายไป หรือจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดส้ินไปก็ตามนั้น ย่อมมีประโยชน์และ
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี แต่เน่ืองมาจากสาเหตุ
การใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถ้ายงัไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ภายในขอบเขต หรือปล่อยให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเภทต่างๆ ได ้ 
ถูกท าลายลงจนหมดส้ินไปแลว้ ยอ่มท่ีจะก่อใหเ้กิดผลเสียข้ึนโดยตรงกบัการด ารงชีวติของมนุษยเ์อง
อย่างท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งหาวิธีการในการท่ีจะคุม้ครองและ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์ตลอดจนสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว ้โดยการก าหนดแนวทางใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด และจะตอ้งไม่เป็น
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงก็คือแนวทางของการพฒันาแบบยัง่ยืน (Sustainable 
Development)53         

กระบวนการในการอนุรักษ ์(Conservation) ทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือมาตรการประการ
หน่ึงท่ีได้ถูกน ามาใช้ในการท่ีจะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เหล่านั้นเอาไว ้โดยอาศยั
                                                 

53  ศศินา ภารา.  เล่มเดิม.  หนา้ 337. 
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กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้ถูกท าลายลงไปจากสาเหตุใน
ประการต่างๆ โดยการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ให้ใชอ้ยา่งฉลาด ใช้
อยา่งสมเหตุสมผล ใชอ้ยา่งรู้ค่ามีความระมดัระวงัในการดูแลรักษา54 ซ่ึงกระบวนการในการอนุรักษ์
ท รัพยากรธรรมชา ติ น้ี จะ มีความ เข้มงวดและ มุ่ ง ท่ี จะจ ากัดการ เข้า ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน พร้อมทั้งเร่งรัดให้จดัการแกไ้ขปัญหา
การถูกท าลายลงไปของทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดเ้กิดข้ึนมาในสาเหตุในประการต่างๆ อีกดว้ย 

เพราะฉะนั้ นมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังก็ จึง มี             
ความหมายถึง มาตรการทางกฎหมายท่ีไดก้  าหนดถึงกระบวนการในการปกป้องคุม้ครองทรัพยากร
ปะการังของประเทศเพื่อไม่ให้ถูกท าลายลงไปดว้ยสาเหตุประการต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็มุ่งท่ีจะ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้นๆ โดยใช้อย่างฉลาด ใช้อยา่งสมเหตุสมผล ใช้
อย่างรู้ค่ามีความระมัดระวงัในการดูแลรักษา รวมถึงจ ากัดการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน พร้อมทั้ งเร่งรัดให้จัดการแก้ไขปัญหาการถูก   
ท าลายลงไปของทรัพยากรปะการังท่ีไดเ้กิดข้ึนมาในสาเหตุในประการต่างๆ  ดงันั้นในส่วนน้ีก็จึง
ไดท้  าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายอาญาท่ีใชใ้นการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย โดยไดแ้บ่งการศึกษาออกไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 
มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการคุม้ครองทรัพยากรปะการังของประเทศไทย และมาตรการทาง
กฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรปะการังของประเทศไทย โดยจะได้
ท าการศึกษาถึงบทบญัญติัของกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญาในฉบบัต่างๆ ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ในประเทศไทย ตลอดจนถึงสภาพการบงัคบัใช้กฎหมายและปัญหาขอ้ขดัขอ้งในประการต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนมา เพื่อจะได้น าเสนอถึงแนวทางการแก้ไขท่ีมีความเหมาะสมน าเอามาปรับใช้ เพื่อให้
มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่นั้นสามารถท่ีจะคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อไป 
 4.2.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองทรัพยากรปะการัง 
   ปะการังเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีลักษณะเปราะบาง และต้องใช้เวลา
ยาวนานในการเติบโต ทั้งน้ีแนวปะการังนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นผืนป่าแห่งทอ้งทะเลท่ีเป็นท่ีอาศยั
ของสัตวท์ะเลนานาชนิด ซ่ึงถือไดว้่าเป็นระบบนิเวศน์พื้นฐานท่ีส าคญัยิ่งส าหรับส่ิงมีชีวิตใตท้ะเล 
ดงันั้นถา้หากวา่ทรัพยากรแนวปะการังไดถู้กท าลายลงไปแลว้ ก็ยอ่มจะมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตใน
ทะเลหรือแม้กระทัง่มนุษย์อย่างท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัน้ีปรากฎว่า
                                                 

54  แหล่งเดิม.  หนา้ 275. 
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ทรัพยากรปะการังของประเทศไทยกลบัถูกคุกคามและถูกท าลายลงไปจากสาเหตุประการต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นสาเหตุจากการประมงหรือการท่องเท่ียว ซ่ึงมีผลท าให้ทรัพยากรปะการังเกิดความเส่ือม
โทรมลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ดงันั้นรัฐจึงตอ้งหาวิธีการในการคุม้ครองและรักษาทรัพยากร
ปะการังของประเทศไทยเอาไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป โดยการน าเอามาตรการทางกฎหมายในประการ
ต่างๆ มาปรับใช้ในกระบวนการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรปะการัง ดังนั้นในส่วนน้ีจึงเน้น
ท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายอาญาท่ีมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการวางแผนการคุม้ครอง และ
ป้องกนัปัญหาของทรัพยากรปะการัง โดยจะไดท้  าการศึกษาจากบทบญัญติัของกฎหมายอาญาใน
ฉบบัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการในการคุม้ครองทรัพยากรปะการังท่ีมีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั โดยไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2       ใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ มาตรการทางกฎหมายอาญา
ในการคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่อาศยัของทรัพยากรปะการัง และมาตรการทางกฏหมายอาญาในการ
คุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรปะการังซ่ึงมีรายละเอียด ท่ีจะไดก้ล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 
 4.2.1.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่อาศยัของทรัพยากรแนว
ปะการัง 
 เม่ือไดท้  าการศึกษาถึงบทบญัญติัของกฏหมายในฉบบัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองทรัพยากรปะการังในประเทศไทยแล้ว จะพบว่าได้มีการบญัญติัถึงมาตรการใน    
การคุม้ครองทรัพยากรปะการังในลกัษณะของการคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่อาศยั (Habitat) เอาไวซ่ึ้ง             
มีรายละเอียดปรากฏดงัต่อไปน้ีคือ 

 (1) การประกาศให้แหล่งทรัพยากรแนวปะการังเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  สหภาพสากลว่าด้วยการอนุ รักษ์ธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ 
(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN)55 ไดก้ าหนดวา่
ในเขตของอุทยานแห่งชาตินั้น จะตอ้งเป็นเขตพื้นท่ีขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบนิเวศส าคญั
ท่ีเป็นตวัแทนของภูมิภาค โดยมีลกัษณะเด่นตามธรรมชาติหรือมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เป็นแหล่งของ

                                                 
55  เป็นองค์กรระดบัโลกประกอบดว้ยสมาชิกจากประเทศต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐ และ

หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรเอกชนจดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1948 โดยการรวบรวมผูน้ าดา้นวิทยาศาสตร์ และนโยบาย  และ
องค์กรดา้นการอนุรักษ์ เขา้ดว้ยกนั เพ่ือจดัการประชุมให้กบับุคคลในสาขาต่างๆ ทัว่โลกให้ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยา่งเป็นกลาง พร้อมทั้งท ากิจกรรมดา้น     การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน
ร่วมกนั เพ่ือสร้างแนวร่วมในการผลกัดนัโครงการต่างๆ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งของสมาชิกให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในระดับท้องถ่ิน  
ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  และระดบัโลก 
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พืชพรรณ สัตวป่์า และธรณีสัณฐาน เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคุณค่าในดา้นวิทยาศาสตร์ การศึกษาและ
นนัทนาการ โดยไม่ใหมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม56 ซ่ึงในเขตอุทยานแห่งชาตินั้นก็จะตอ้งเป็นเขต
พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์(Conservative Areas) เพื่อการคุ้มครองและรักษาแหล่งธรรมชาติและ
ทศันียภาพท่ีมีความส าคญัทั้งในระดบัชาติ และในระดบันานาชาติ ตลอดจนคงไวซ่ึ้งความเป็น
ตวัแทนของระบบนิเวศในส่วนภูมิภาค สังคม ส่ิงมีชีวิต ทรัพยากรทางพนัธุกรรมและชนิดพนัธ์ุของ
สัตวแ์ละพืชท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ซ่ึงไดมี้การบริหารงานโดยรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดท้  าหน้าท่ีใน
ดา้นการคุ้มครองดูแลอุทยานแห่งชาติอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถป้องกนัการบุกรุกท าลายทั้งน้ีก็
เพื่อท่ีจะรักษาสภาพตามธรรมชาติเอาไวใ้หค้งเดิมมากท่ีสุด 

  ส าหรับประเทศไทยได้มีการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติ (National Park) ข้ึน
ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 250457และไดก้ าหนดลกัษณะของอุทยานแห่งชาติ เอาไว้
ว่า หมายถึง                                 คลอง บึง ล าน ้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล ท่ี
ได้รับการก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี58 ซ่ึงท่ีดินดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็น
พื้นท่ี ๆ  มีสภาพธรรมชาติท่ีน่าสนใจ และมิไดอ้ยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือในความครอบครองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของบุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง ทั้งน้ีการก าหนดดงักล่าวก็เพื่อให้คงอยูใ่นสภาพ
ตามธรรมชาติดังเดิม เพื่อการสงวนรักษาเอาไวเ้ป็นแหล่งการศึกษา และให้ความร่ืนรมย์แก่
ประชาชนสืบต่อไป59  

  ซ่ึงในปี พ.ศ. 2552 ไดมี้การจดัตั้งเขตพื้นท่ีคุม้ครองในรูปแบบของ อุทยาน
แห่งชาติเป็นจ านวนทั้งส้ิน 123 แห่ง โดยมีขนาดพื้นท่ีจ  านวน 60,323.84 ตารางกิโลเมตร60 โดย
อุทยานแห่งชาตินั้น ก็ยงัถูกแบ่งออกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางบก และเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ซ่ึงอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลดงักล่าวนั้น เป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครอง (Protected 
Areas) อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ในสังกดักระทรวง

                                                 
56  สุรเชษฎร์ เชษฐมาส.  (2536).  อุทยานแห่งชาตกิบัการอนุรักษ์.  หนา้ 103-104. 
57  มาตรา 6  เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ ให้คง

อยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไวใ้ห้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน ก็ให้มีอ านาจ
กระท าไดโ้ดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีก าหนดนั้นแนบทา้ยพระราช
กฤษฎีกาดว้ย บริเวณท่ีก าหนดน้ีเรียกวา่ “อุทยานแห่งชาติ” 

58  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 4. 
59  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 6.  
60  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2553, 12 

มีนาคม).  ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้ปีงบประมาณ 2548-2552. สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก 
http://www.dnp.go.th/statistics/2552/stat2552.asp. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                                                           
         อุทยานแห่งชาติแห่งต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ ส่งเสริม 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์ โดยการควบคุม
ป้องกนัพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์ดิมท่ีมีอยู ่และพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมให้กลบัสมบูรณ์ดว้ยกลยุทธ์การส่งเสริม 
กระตุน้และปลุกจิตส านึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า แหล่งอาหาร แหล่งนนัทนาการ
และการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน61 

  ส าหรับความเก่ียวขอ้งระหว่างเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกบักระบวนการ
ในดา้นการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการังนั้นนบัไดว้า่มีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ     
อยา่งยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น ต่างก็มีทรัพยากรปะการังท่ีมี
ความสวยงามและเป็นส่ิงดึงดูดใจ จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวน
มากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวพกัผ่อน เพื่อชมความงามของทรัพยากรปะการังท่ีมีอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลแห่งต่างๆ เหล่านั้น นอกจากน้ียงัท าให้มีการประกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียว  
ในลกัษณะต่างๆ เพื่อท่ีจะรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

  การท่ีมีนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากได้เขา้ไปมีบทบาทในการประกอบ
กิจกรรมด้านการท่องเ ท่ียวประเภทต่างๆ ท่ี มีความเก่ียวข้องกับทรัพยากรปะการัง หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ ในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลนั้น นอกจากประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับในลักษณะของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ และการได้รับ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้วนั้น ผลกระทบท่ีจะต้องเกิดข้ึนตามมาอย่างไม่อาจ
หลีกเล่ียงไดน้ั้น ก็คือ  ปัญหาความเส่ือมโทรมลงไปทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร
ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงก็ย่อมจะท าให้เกิดความเสียหายข้ึนต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติในทะเลทั้งหมดอยา่งท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นการท่ีจะควบคุม
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน
ฐานะท่ีเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในดา้นการด าเนินการเพี่อให้มีการ
ประสานประโยชน์ทางดา้นการท่องเท่ียวให้สามารถท่ีจะด าเนินการควบคู่ไปกบัประโยชน์ในดา้น           
การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังภายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลนั้น จึงได้มีการน าเอา
มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่มาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองและการอนุรักษ์

                                                 
61  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2551, 26 เมษายน).  

ศูนยข์อ้มูลส่ิงแวดลอ้ม.  สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก  http://www.deqp.go.th/ 

DPU

http://www.deqp.go.th/


124 
 

ทรัพยากรปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวนั้นก็คือ 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504         

  ตามบทบญัญติัของกฎหมายในพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
   น   ก าหนดให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลมีอ านาจหน้าท่ีในด้านการคุ้มครองและการอนุรักษ์
ทรัพยากรปะการังท่ีอยูภ่ายในเขตอุทยานแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี62 

  1.  ห้ามบุคคลใดเก็บหา น าออกไป ท าดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตราย 
หรือท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงทรัพยากรปะการัง63 ซ่ึงใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดเ้ขา้ไป
ท ากิจการใดๆ ดว้ยประการต่างๆ เพื่อให้เป็นอนัตรายหรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตรายและเส่ือมสภาพ
ลงไปซ่ึงทรัพยากรปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติ อาทิเช่น การเก็บหาปะการังเพื่อน าไป
จ าหน่ายไม่ว่าจะในรูปแบบท่ียงัมีชีวิตอยู่เพื่อการน าไปเพาะเล้ียงหรือในรูปของซากปะการังเพื่อ
น าไปจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
  2. หา้มบุคคลใดน าสัตวอ์อกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติ หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว์64 ซ่ึงใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดเ้ขา้ไปจบัสัตว์
ต่างๆ ท่ีอาศยัอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ และน าสัตวน์ั้นออกไปนอกเขตของอุทยานแห่งชาติ
หรือกระท าการดว้ยประการต่างๆ จนเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ั้น อาทิเช่น การท าประมงปะการังหรือ
การท าประมงเพื่อจบัสัตวน์ ้าในบริเวณแนวปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
  3. ห้ามบุคคลใดน ายานพาหนะเขา้ออก หรือขบัข่ียานพาหนะในทางท่ี
มิไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น ยกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ี65 ซ่ึงใช้บงัคบัในกรณีท่ีมี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดข้บัข่ียานพาหนะเขา้ไป หรือเพื่อใชส้อยภายในเขตของอุทยานแห่งชาตินั้น ก็
จะต้องใช้สอยให้เป็นไปตามวิธีการ หรือในทิศทางท่ีทางอุทยานแห่งชาติได้ก าหนดไว ้ทั้ งน้ีก็
เพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และก็ยงัเป็นการควบคุมไม่ให้การใชส้อยยานพาหนะ
นั้นในลกัษณะท่ีเป็นการสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่สภาพแวดลอ้มและ

                                                 
62  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16. 
63  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ หา้มมิใหผู้ใ้ด... 
    (2) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายหรือท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงไม ้ยางไม ้

น ้ ามนัยาง น ้ ามนัสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน. 
64  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (3) น าสัตวอ์อกไป หรือท าดว้ยประการใดๆ 

ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สตัว ์
65  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 66 (9) น ายานพาหนะเขา้ออก หรือขบัข่ี

ยานพาหนะในทางท่ีมิไดจ้ดัไวเ้พ่ือการนั้นเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาคจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี. 
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ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วย อาทิเช่น การแล่นหรือทิ้งสมอเรือของ
นกัท่องเท่ียวไปบนแนวปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
  4.  ห้ามบุคคลใดเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
ยกเวน้วา่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี66 ซ่ึงใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดเ้ขา้
มาประกอบกิจการในประเภทต่างๆ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ      
การก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างในประเภทต่างๆและยงัรวมตลอดไปจนถึงการบุกรุกเพื่อตั้ งถ่ินฐาน
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงการกระท าต่างๆ 
เหล่านั้นลว้นแต่เป็นการกระท าท่ีมีส่วนส าคญัในการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติภายในเขตของอุทยานแห่งชาติเป็นอยา่งยิง่ 
  5. หา้มมิใหบุ้คคลใดน าเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการล่าสัตวห์รือการจบัสัตว ์
หรืออาวุธประเภทต่างๆ เขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ยกเวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและบุคคลนั้นก็จะตอ้งยอมปฎิบติัตามเง่ือนไข ซ่ึงพนักงานเจา้หน้าท่ีผูอ้นุญาตนั้นได้
ก าหนดเอาไว้67 ซ่ึงใช้บงัคบัในกรณีท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดน้ าเอาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการล่าสัตว์
หรือจบัสัตว ์อาทิเช่น ลอบ เบ็ด แห หรืออวน เป็นตน้ เขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงการกระท า
ความผดิในลกัษณะน้ีเป็นการขยายอ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติ ให้สามารถท่ี
จะจบักุมผูก้ระท าความผิดได ้แมแ้ต่เพียงพบเห็นวา่มีการน าเอาเคร่ืองมือส าหรับการล่าสัตวห์รือจบั
สัตวเ์ขา้ไปภายในเขตของอุทยานแห่งชาตินั้น ถึงแมว้า่จะยงัไม่ไดล่้าสัตวห์รือจบัสัตวก์็ตาม 
  6. หา้มมิใหบุ้คคลใดส่งเสียงอ้ือฉาว หรือกระท าการใดในอนัท่ีจะเป็นการ
รบกวนหรือเป็นท่ีเดือดร้อนร าคาญแก่สัตว์68 ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขา้ไปส่งเสียง
หรือกระท าการอ่ืนใดในอนัท่ีจะเป็นการรบกวน หรือเป็นการสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่สัตว์
ต่างๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติมีอ านาจตามบทบญัญติั
ของกฎหมาย ในการท่ีจะสั่งการให้บุคคลผูน้ั้นหยุดการกระท าดงักล่าวนั้นได ้อาทิเช่นการสั่งห้ามมิ
ให้มีการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวบางประการ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงอาจจะเป็น            

                                                 
66  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (13) เขา้ไปด าเนินการกิจการใดๆ เพ่ือหา

ผลประโยชน์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี. 
67  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (15) น าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตวห์รือจบัสัตว ์

หรืออาวธุใดๆ เขา้ไว ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผู ้
อนุญาตนั้นก าหนดไว ้

68  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (17) ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระท าการอ่ืนอนัเป็น
การรบกวน หรือเป็นท่ีเดือดร้อนร าคาญแก่คนหรือสตัว.์ 
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การรบกวนหรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญข้ึนกบัสัตวต่์างๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณแนวปะการัง 
ไม่ว่าจะเป็นการขบัเรือสกูตเตอร์ หรือการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบซีวอกเกอร์ (Sea-
Walker) เป็นตน้ 
  7. ห้ามมิให้ผูใ้ดท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงของต่างๆ ในท่ีซ่ึงมิได้จดัไวเ้พื่อ
การนั้น69 ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีบุคคลหน่ึงบุคคลใดท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฎิกูลลงไปในท่ีต่างๆ ซ่ึง
ไม่ไดเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการท้ิงส่ิงของเช่นนั้นภายในเขตของอุทยานแห่งชาติ โดยการท้ิงส่ิงของ 
ขยะ และส่ิงปฎิกูลดงักล่าวนั้นย่อมท่ีจะก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึนใน
อุทยานแห่งชาติ และตลอดจนส่ิงปฎิกูลต่างๆ ท่ีไดถู้กปล่อยลงไปสู่สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ี
ยงัไดก่้อให้เกิดปัญหาต่างๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นปัญหาน ้ าเน่าเสีย หรือปัญหามลพิษใน
ประการต่างๆ เป็นตน้ 

  นอกจากท่ีจะได้ก าหนดให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลมีอ านาจหน้าท่ีใน
ดา้นการคุม้ครองและการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังท่ีอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดงัท่ีได้กล่าว
ขา้งตน้แลว้ พระราชบญัญติัน้ียงัก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืนขอ้ห้ามตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไวเ้ช่น  

  1. บุคคลใดเก็บหา น าออกไป ท าดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตราย หรือ
ท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงทรัพยากรปะการังตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ70 
  2. บุคคลใดน าสัตว์ออกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติ หรือกระท าด้วย
ประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายแก่สัตวต์อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ71 
  3. บุคคลใดน ายานพาหนะเขา้ออก หรือขบัข่ียานพาหนะในทางท่ีมิไดจ้ดั
ไวเ้พื่อการนั้น ยกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง
เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ72 
  4. บุคคลใดเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท73 

                                                 
69  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (18) ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงของต่างๆ ในท่ีท่ี

มิไดจ้ดัไวเ้พ่ือการนั้น. 
70  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 24. 
71  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 24. 
72  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 25. 
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  5. บุคคลใดน าเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการล่าสัตว์หรือการจบัสัตว์ หรือ
อาวุธประเภทต่างๆ เขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือ
ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ีแต่บุคคลนั้นมิไดป้ฎิบติัตามเง่ือนไข ซ่ึงพนกังานเจา้หน้าท่ีผู ้
อนุญาตนั้นไดก้ าหนดเอาไวต้อ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท74 
  6. บุคคลใดส่งเสียงอ้ือฉาว หรือกระท าการใดในอนัท่ีจะเป็นการรบกวน
หรือเป็นท่ีเดือดร้อนร าคาญแก่สัตวต์อ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท75 
  7. ผูใ้ดทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงของต่างๆ ในท่ีซ่ึงมิไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้นตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท76 
  และนอกจากอ านาจหน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในด้านการ
คุม้ครองและด าเนินการเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังโดยทัว่ไป ตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีได้
น าเอามาปรับใช้ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ในพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก็ยงัไดใ้ห้
อ านาจแก่เจา้พนกังาน ในการท าหน้าท่ีในด้านการบริหารจดัการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้
สามารถท่ีจะใช้อ านาจในทางปกครองเพื่อประโยชน์ในด้านการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการัง 
และตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในประเภทอ่ืนๆ อีก โดยการบัญญัติให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติมีอ านาจในการวินิจฉัยออกค าสั่งในเร่ืองต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นกบั  
การปฏิบติังานภายใตร้ะเบียบท่ีก าหนดต่อบุคคลผูซ่ึ้งเดินทางเขา้ไปภายในเขตของอุทยานแห่งชาติ
แห่งนั้น77 และก็ยงัมีอ านาจในการออกค าสั่ง เพื่อให้  ผูท่ี้กระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ ออกไปจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรือจะตอ้งงดเวน้กระท าการใน
ประการใดๆ ตามท่ีเจา้พนกังานก าหนดภายในเขตอุทยานแห่งชาติ78 หรืออ านาจในการสั่งการให้ผูท่ี้
ปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีรุกล ้ าเขา้ไปภายในเขตของอุทยานแห่งชาติ หรือฝ่าฝืนต่อบทบญัญติใดๆ 
ของพระราชบญัญติัน้ี ไดด้ าเนินการเพื่อการท าลายหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวนั้นให้ออกไป
พน้จากอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงถ้าหากผูก้ระท าความผิดไม่ยอมปฏิบติัตามค าสั่งนั้น และเป็นไปเพื่อ

                                                                                                                                            
73  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 27.  
74  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 27. 
75  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 27.  
76  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 27.  
77  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 18. 
78  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 21.  
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ป้องกนัและบรรเทาความเสียหายของอุทยานแห่งชาติแล้ว พนักงานเจา้หน้าท่ีก็ยงัมีอ านาจท่ีจะ
ท าลายหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวนั้นไดด้ว้ยตนเองตามสมควรแก่กรณี79 
  ซ่ึงเม่ือได้ท าการพิจารณาจากอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ของอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลและพนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงได้ปฏิบติัหน้าท่ีในด้านการคุม้ครองดูแลทรัพยากร
ปะการังซ่ึงอยู่ภายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าในพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดมี้การบญัญติัถึงอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติทางทะเล
เพื่อใหมี้ความคลอบคลุม   ในการจดัการทรัพยากรปะการังในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอ านาจในการ
บงัคบัสั่งการหรือการออกค าสั่งทางปกรอง ตลอดจนถึงการก าหนดแนวทางในการบงัคบัใช้
บทบญัญติัของกฎหมาย เพื่อท่ีจะท าให้กระบวนการคุม้ครองและการแก้ไขปัญหาของทรัพยากร
ปะการังตลอดจนทรัพยากร ธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
อุทยานแห่งชาตินั้น สามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางท่ี
ควรจะเป็นต่อไป 
 (2) การประกาศให้แหล่งทรัพยากรปะการังเป็นพื้นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุตาม
พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 

 พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 ไดก้ าหนดถึงวิธีการในการจดัการ
กบัทรัพยากรประมงภายในแหล่งน ้ าทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นแหล่งน ้ าภายในแผน่ดินหรือแหล่งน ้ า
ในทะเล ซ่ึงบทบญัญติัของกฎหมายได้มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการจงัหวดั โดยผ่านความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ไดมี้อ านาจในการก าหนดประเภท
ของท่ีจบัสัตวน์ ้ าท่ีมีทรัพยากรประมงในทุกประเภทในเขตจงัหวดัดงักล่าวนั้น80 โดยการจ าแนก
ประเภทออกตามวตัถุประสงค ์หรือตามลกัษณะของการใชส้อยจ านวนทั้งส้ิน 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี
คือ 
 1. ท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ เป็นท่ีจบัสัตวน์ ้ าในแหล่งน ้ าซ่ึงอยู่ในบริเวณวดัหรือ
พระอารามในทางศาสนา บริเวณท่ีเป็นปูชนียสถาน หรือบริเวณท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัสถานท่ี
ดงักล่าว บริเวณประตูน ้ าหรือประตูระบายน ้ า ฝายทดน ้ า ท านบ หรือสถานท่ีใดๆ ซ่ึงเหมาะสมแก่
การรักษาพืชพนัธ์ุของสัตวน์ ้า81  

                                                 
79  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 22. 
80  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 7.  
81  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 8.  
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 2. ท่ีวา่ประมูล เป็นท่ีจบัสัตวน์ ้าในแหล่งน ้า ซ่ึงรัฐเห็นสมควรจะให้บุคคล
ผูว้า่ประมูล เขา้รับสัมปทานผกูขาดแหล่งน ้าเพื่อการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า82 
 3. ท่ีอนุญาต เป็นท่ีจบัสัตวน์ ้าในแหล่งน ้ าซ่ึงรัฐอนุญาตให้บุคคลทัว่ไปท า
การประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และรวมตลอดไปจนถึงการท าบ่อล่อสัตวน์ ้า83  
 4. ท่ีสาธารณประโยชน์  เป็นท่ีจับสัตว์น ้ าในแหล่งน ้ า ซ่ึงประชาชน
โดยทัว่ไปมีสิทธิในการท าการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าไดอ้ยา่งเสรี84 

 ตามพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 นั้น ไดมี้การก าหนดเขตพื้นท่ี
คุ้มครอง (Protected Area) ตามกฎหมาย ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการคุ้มครองดูแลและจัดการ
ทรัพยากรแนวปะการังโดยตรง นัน่ก็คือ “ท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ” ซ่ึงเป็นพื้นท่ีจบัสัตวน์ ้ าประเภทหน่ึงท่ี
คณะกรรมการจงัหวดัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมแก่การสงวนรักษาพืชพนัธ์ุของสัตว์
น ้ าในประเภทต่างๆ เอาไว ้และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แลว้ก็จะได้มีการด าเนินการเพื่อประกาศเป็นเขตท่ีรักษาพืชพนัธ์ุต่อไป โดยในเขตท่ี
รักษาพืชพนัธ์ุตามบทบญัญติัของกฎหมายนั้น ก็จะเป็นสถานท่ีซ่ึงต้องห้ามมิให้มีผูใ้ดท่ีท าการ
ประมงสัตวน์ ้ า หรือท าการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทุกชนิด ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี
กรมประมงเท่านั้น85 นอกจากน้ีแลว้ในเขตท่ีรักษาพืชพนัธ์ุก็ยงัเป็นสถานท่ีๆ ตอ้งห้ามไม่ให้มีการ
ปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างใดๆ หรือเปล่ียนแปลงทางน ้าใหผ้ดิแปลกไปจากเดิมโดยเด็ดขาด 

 ซ่ึงเม่ือได้มีการประกาศให้เป็นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ ภายในเขตพื้นท่ีของ
จงัหวดัใดแลว้แหล่งน ้ าภายในเขตพื้นท่ีนั้นก็ยอ่มจะเป็นสถานท่ีตอ้งห้ามท่ีจะมีการใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า หรือมีมาตรการในดา้นการคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของ
ทรัพยากรสัตว์น ้ าไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ดังนั้นเม่ือได้มี     
การประกาศเขตพื้นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุตามพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 เพื่อวตัถุประสงคด์า้น
การดูแลทรัพยากรปะการัง                                      ห้ทรัพยากรประการังได้รับ   
การคุม้ครองดูแลไม่ให้มีการท าลายลงหรือลกัลอบจบัไปดว้ยสาเหตุในประการต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
การลกัลอบท าประมงปะการัง หรือการจบัสัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณแนวปะการัง และก็ยงัรวม
ตลอดไปจนถึงการป้องกนัการบุกรุกเขา้ไปใช้ประโยชน์ในบริเวณแนวปะการังให้สามารถท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                                 
82  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 10.  
83  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 12.  
84  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 16.  
85  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 9. 
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 โดยในปัจจุบนัไดมี้การประกาศเขตพื้นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุข้ึนในหลายๆ เขต
พื้นท่ี ยกตวัอย่างเช่น แนวปะการังบริเวณชายฝ่ังอ่าวป่าตอง และบริเวณแหลมพนัวาภายในเขต
จงัหวดัภูเก็ต แนวปะการังบริเวณรอบเกาะไข่ เกาะจระเข ้เกาะทะลุ เกาะกระโหลก และเกาะหินแพ 
ภายในเขตจงัหวดัชุมพร และแนวปะการังในบริเวณรอบ ๆ เกาะกระ และเกาะกดู ภายในเขตจงัหวดั
ตราด ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีไดมี้การก าหนดห้ามมิให้น าเอาเคร่ืองมือท าการประมงทุกชนิดเขา้ไปท าการ
ประมงปะการังและสัตวน์ ้ าทุกประเภทภายในบริเวณแนวปะการัง ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะเป็นการคุม้ครอง
ทรัพยากรปะการัง ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความส าคญัเอาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป
นัน่เอง 

 นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 ยงัไดมี้การก าหนดโทษ
ทางอาญาแก่บุคคลผูก้ระท าการฝ่าฝืนกรณีต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อให ้                
การด าเนินการตาม พระราชบญัญติัน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น  
บุคคลใดท าการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ โดยมิไดไ้ดรั้บอนุญาตจากอธิบดี
หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดไวต้อ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ  า86 เป็นตน้  
 (3) การประกาศให้แหล่งทรัพยากรปะการังเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และ
เขตหา้มล่าสัตวป่์า ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
  เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตวป่์า เป็นการจดัเขตพื้นท่ีคุม้ครอง
ข้ึนตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัการและ
คุม้ครองดูแลสัตวป่์าในลกัษณะท่ีเป็นการคุม้ครองเขตพื้นท่ี ซ่ึงตามบทบญัญติัของกฎหมายไดใ้ห้ค  า
นิยามความหมายของพื้นท่ีในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตวเ์อาไว ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
  “เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า” (Wildlife Sanctuary)                       
                                                    โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามความ
ในมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535                           
                                                                      รมชาติไดม้ากยิ่งข้ึน และ
เพื่อท าให้สัตวป่์าบางส่วนไดมี้โอกาสท่ีจะกระจายจ านวนออกไปในทอ้งท่ีตามธรรมชาติในแหล่ง
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
  “เขตหา้มล่าสัตวป่์า” (Non-hunting Area) หมายความถึง เขตพื้นท่ี ซ่ึงทาง
ราชการได้ก าหนดไวใ้ห้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์ป่าบางชนิด โดยการตราเป็นประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัสงวนและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พ.ศ. 
                                                 

86  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 62.  

DPU



131 
 

2535 ซ่ึงเขตพื้นท่ีต่างๆ ก าหนดให้เป็น เขตห้ามล่าสัตวป่์าดงักล่าว จะมีขนาดไม่กวา้งขวาง
เหมือนกบัเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า แต่ก็จะตอ้งมีการประกาศรายช่ือของสัตวป่์าท่ีห้ามล่า และอนุญาต
ให้มีการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีดงักล่าวไดเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการอ่ืนๆ บางประการ อาทิเช่น 
การท าไร่ หรือการท่องเท่ียวและนนัทนาการ เป็นตน้ 
  ดงันั้นเขตพื้นท่ีคุม้ครองประเภทเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตห้ามล่า
สัตวป่์าจึงเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองท่ีไดถู้กก าหนดข้ึนมาตามบทบญัญติัของกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงค์
ในดา้นการอนุรักษ์ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และส่ิงปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่ของสัตวป่์าใน
ประเภทต่างๆ หรือสัตวป่์าในบางชนิดท่ีรัฐไดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สัตวป่์าเหล่านั้น
สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่และขยายพนัธ์ุต่อไปไดต้ามธรรมชาติ โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีการ
ประกาศให้เป็นเขตพื้นท่ีรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าจ านวนทั้งส้ิน 57                 ขนาดพื้นท่ีโดยรวม
จ านวน 22,627,004.50 ไ                                                                  60      
หรือคิดเป็นขนาดพื้นท่ีโดยรวมจ านวน 3,270,688    87 โดยเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่า
สัตว์ป่านั้นเป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ .ศ. 2535            
                                                                                   ท่ี
ภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตว ์ดงัต่อไปน้ีคือ 
  1. การก าหนดห้ามไม่ให้มีผูใ้ดท่ีท าการล่าสัตว ์ทั้งสัตวป่์าสงวนและสัตว์
ป่าคุม้ครอง และสัตวท์ัว่ไป หรือท าอนัตรายต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวด์งักล่าวภายในเขตพื้นท่ี
คุม้ครอง เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตวป่์า88  
  2. การก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดยึดถือครอบครองท่ีดิน หรือก่อสร้างส่ิงปลูก
สร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือตดั โค่น เผา ท าลายตน้ไม ้ขุดหาแร่ เล้ียงสัตว ์เปล่ียนแปลงทางน ้ า หรือท า
ใหน้ ้าในแหล่งน ้าแหง้ เป็นพิษ หรือเป็นอนัตรายต่อสัตว์89 ภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้าม
ล่าสัตวป่์า 

                                                 
87  ขอ้มูลจากส านกัอนุรักษส์ตัวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
88  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 36 และมาตรา 42.  
89  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 38 และมาตรา 42 (3).  
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  3.  การก าหนดหา้มบุคคลใดๆ เขา้ไปในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า นอกจากจะ
ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี90 
  นอกจากน้ีพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ยงัได้มี
การก าหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผู ้กระท าการฝ่าฝืนกรณีต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อให้การด าเนินการตาม พระราชบญัญติัน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น  
  1. ผูใ้ดท าการล่าสัตว์ ทั้ งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์
ทัว่ไป หรือท าอนัตรายต่อแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวด์งักล่าวภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครอง เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ91 
  2. ผูใ้ดยึดถือครอบครองท่ีดิน หรือก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
หรือตดั โค่น เผา ท าลายตน้ไม ้ขุดหาแร่ เล้ียงสัตว ์เปล่ียนแปลงทางน ้ า หรือท าให้น ้ าในแหล่งน ้ า
แห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอนัตรายต่อสัตวภ์ายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ92 เป็นตน้ 
  และนอกจากมาตรการทางกฎหมายอาญาในลกัษณะท่ีเป็นการห้ามการ
กระท าการตามท่ีบทบญัญติัของกฎหมายได้ก าหนดเอาไวแ้ลว้นั้น ในพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์าก็ยงัไดใ้ห้อ านาจในทางปกครองแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูซ่ึ้งรักษาการตามกฎหมาย
ในการกระท าดา้นต่างๆ ในทางปกครอง อีกดว้ย 
  ดงันั้นจึงนบัไดว้า่การก าหนดพื้นท่ีคุม้ครองในรูปแบบของ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตวป่์านั้น มีความส าคญัต่อการคุม้ครองดูแลทรัพยากรสัตวป่์าประเภทต่างๆ 
โดยเนน้หนกัไปในดา้นการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์า และคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า
ในชนิดนั้นๆ ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงถา้หากจะไดมี้การน าเอาวิธีการก าหนดพื้นท่ีคุม้ครองในรูปแบบ
ของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า มาปรับใช้กบักระบวนการในการคุม้ครองดูแล
ทรัพยากรปะการังในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัต่างๆ โดยการประกาศใหเ้ป็นเขตรักษาพนัธ์ุปะการัง หรือ
ประกาศใหเ้ป็นเขตหา้มล่าปะการังในประเภทต่างๆ นอกเหนือไปจากการก าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครอง
ในประเภทอ่ืนๆ แลว้ ก็ยิ่งจะท าให้ทรัพยากรปะการังของประเทศไดรั้บการคุม้ครองดูแลอยา่งเป็น
ระบบและทัว่ถึงมากยิง่ข้ึนต่อไป 

                                                 
90  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 37.  
91  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 53. 
92  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 54.  
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 (4)  การประกาศใหแ้หล่งทรัพยากรปะการังเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 ในมาตรา 43 ของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อ
ประกาศให้เขตพื้นท่ีๆ มีลักษณะท่ีเป็นต้นน ้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีมีความ
แตกต่างไปจากพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยทัว่ไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีอาจจะถูกท าลายหรืออาจจะ
ไดรั้บผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยไ์ดโ้ดยง่าย หรือเป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าตาม
ธรรมชาติหรือคุณค่าทางศิลปกรรมท่ีควรแก่การอนุรักษ ์และเขตพื้นท่ีนั้นก็ยงัไม่ไดรั้บการประกาศ
ใหเ้ป็นเขตอนุรักษป์ระเภทต่างๆ ใหเ้ป็น “เขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม” 

 โดยในเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดล้อมนั้น จะตอ้งมีการก าหนดมาตรการ
ในทางกฎหมายเพื่อการคุม้ครอง และดูแลรักษาสภาพตามธรรมชาติของเขตพื้นท่ีนั้นเอาไวใ้ห้คงอยู่
ต่อไปซ่ึงจะประกอบไปดว้ยมาตรการในประการต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือ93 
 1. ก าหนดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อรักษาสภาพตามธรรมชาติ หรือ
เพื่อมิใหก้ระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 
 2. หา้มการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจจะเป็นอนัตราย หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้นจากลกัษณะตามธรรมชาติ หรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มทางศิลปกรรม 
 3. ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือในภาคเอกชน ท่ีท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มนั้นให้
มีหนา้ท่ี ๆ จะตอ้งเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ก าหนดวิธีการจดัการโดยเฉพาะส าหรับพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มนั้น 
รวมทั้ งการก าหนดถึงขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการก่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการ
ปฏิบติังาน เพื่อการรักษาสภาพตามธรรมชาติ หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มทางศิลปกรรมในเขตพื้นท่ีนั้น 
 5. การก าหนดมาตรการคุ้มครองในประเภทอ่ืนๆ ตามสมควรและมี   
ความเหมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มนั้น 

                                                 
93  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 44.  
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 ซ่ึงการประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 นั้น ถือว่ามีความส าคญัต่อกระบวนการในการคุม้ครอง
ดูแลทรัพยากรปะการังและทรัพยากรธรรมชาติในประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากวา่ การประกาศ
เขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มนั้น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะ
ไดท้  าการประกาศในเขตพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ท่ียงัไม่ไดมี้การประกาศ
ใหเ้ป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองในประเภทอ่ืนๆ เลย ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะน าเอามาตรการในการประกาศ
เขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มมาประกาศใชใ้นเขตพื้นท่ีบริเวณจงัหวดัต่างๆ ท่ีมีทรัพยากรปะการัง
สมบูรณ์ และก็ยงัมีความส าคญัต่อระบบนิเวศทางทะเลภายในเขตพื้นท่ีนั้นและเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่ได้
รับการประกาศใหเ้ป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองในประเภทอ่ืนๆ แต่วา่มีความเส่ียงท่ีจะถูกท าลายลงไปหรือ
ไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมในประการต่างๆ ของมนุษย ์จนอาจจะท าให้ทรัพยากรปะการังในเขต
พื้นท่ีดงักล่าวนั้นได้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเส่ือมโทรมลงไปจากท่ีเป็นอยู่เดิม ดงัเช่นใน
ปัจจุบนัท่ีมีการประกาศให้เป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดล้อม เช่น ในเขตพื้นท่ีของเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัภูเก็ต และบริเวณหมู่เกาะพีพี ในจงัหวดักระบ่ี ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะเป็นการคุม้ครอง
ดูแลไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ 
ภายในเขตพื้นท่ีนั้นจนกระทัง่ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนกบัสภาวะความสมดุลยต์ามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศทางทะเลต่อไป 
 นอกจากน้ีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2535 ยงัไดมี้   การก าหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผูก้ระท าการฝ่าฝืนกรณีต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อให้การด าเนินการตาม พระราชบญัญติัน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น  

 1. ผูใ้ดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือ
เข้าไปกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ในเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 43 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หา้ปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ94 
 2. ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา 44 หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ95 เป็นตน้ 

                                                 
94  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 253, มาตรา 99.  
95  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 100. 
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 การประกาศใหแ้หล่งทรัพยากรปะการังเป็นเขตพื้นท่ี ท่ีไดรั้บการคุม้ครอง
ตามกฎหมายในประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการประกาศใหเ้ป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พื้นท่ีรักษา    พืช
พันธ์ุ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ ตลอดจนการประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มก็ตามลว้นแลว้แต่มีความส าคญัในแง่ท่ีจะมีผลท าให้มีการช่วยคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยั
ของทรัพยากรปะการัง และคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของปะการังหรือสัตว์ทะเลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณแนว
ปะการังไปไดใ้นเวลาเดียวกนั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะให้แหล่งทรัพยากรปะการังของประเทศ สามารถท่ีจะ
คงสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติเอาไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไปนัน่เอง 
 4.2.1.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรปะการัง 
 การคุ้มครองดูแลทรัพยากรปะการัง โดยอาศัยมาตราการทางกฎหมายใน
ประการต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุดนั้น นอกจากรัฐจะไดมี้การน า
มาตรการทางกฎหมายในฉบบัต่างๆ มาปรับใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่
อาศยั (Habitat) ของทรัพยากรปะการังแลว้รัฐก็ยงัจะตอ้งน าเอามาตรการทางกฎหมายมาปรับใชเ้พื่อ
วตัถุประสงค์ในด้านการคุ้มครองดูแลชนิดพนัธ์ุ (Species) ของปะการังดังกล่าวด้วยทั้ง           
                  า                                                                  
ดูแลทรัพยากรปะการังของประเทศ สามารถท่ีจะด าเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
 แต่อยา่งไรก็ตามในบริเวณของแนวปะการังนั้น เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลท่ีมีความหลากหลายในทางชีวภาพเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงท าใหมี้ส่ิงมีชีวิตเป็นจ านวนมาก
ทั้งพืชและสัตวน์ ้าท่ีไดอ้าศยัด ารงชีวติอยูใ่นบริเวณแนวปะการัง ในส่วนของการศึกษาน้ี จะศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองดูแลชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรปะการัง ดงัต่อไปน้ี  

 (1) การคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของปะการังโดยการประกาศให้เป็นสัตวคุ์ม้ครอง
ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
  ในพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นั้น ได้ให้ค  า
นิยามของ “สัตวป่์า”96 วา่หมายความถึง สัตวทุ์กชนิดไม่วา่สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวปี์ก แมลง หรือแมง
ซ่ึงโดยสภาพ  ตามธรรมชาติแลว้ยอ่มเกิดและด ารงชีพอยูใ่นป่าหรือน ้า และให้หมายความรวมถึงไข่
ของสัตวเ์หล่านั้นในทุกๆ ชนิดด้วย แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความรวมถึงสัตวพ์าหนะท่ีไดจ้ดทะเบียน
รูปพรรณตามกฎหมายว่าดว้ยสัตวพ์าหนะ และสัตวพ์าหนะท่ีมาจากการสืบพนัธ์ุของสัตวพ์าหนะ
ดงักล่าว ซ่ึงสัตวป่์าในประเภทต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่ช่วยอ านวยประโยชน์ให้แก่มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต
ตามธรรมชาติได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางตรงหรือทางออ้ม อาทิเช่น การใช้
                                                 

96  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
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ประโยชน์ในด้านการศึกษาค้นควา้ทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ต่อระบบนิเวศและวงจรห่วงโซ่
อาหารตามธรรมชาติ หรือแมแ้ต่การใชเ้ป็นอาหาร เป็นตน้ 

  สัตวป่์าต่างๆ เหล่านั้นก็คือทรัพยากรธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีถึงแมจ้ะได้
ถูกจดัให้อยูใ่นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แลว้ไม่ส้ินเปลืองหมดไปสามารถท่ีจะเกิดข้ึน
ทดแทนไดใ้หม่ เช่นเดียวกนักบัทรัพยากรป่าไมก้็ตาม แต่ว่าทรัพยากรสัตวป่์านั้นจะตอ้งมีวิธีการ
จดัการในดา้นการใชป้ระโยชน์ และการบ ารุงรักษาท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสมอีกดว้ยก็จึงจะท าให้
ทรัพยากรสัตวป่์าเหล่านั้นสามารถท่ีจะเกิดข้ึนมาไดใ้หม่เพื่อทดแทนกบัของเก่าท่ีสูญเสียไปแลว้นั้น
ได้อย่างย ัง่ยืนต่อไป ซ่ึงในสภาพปัจจุบนัน้ีกลับปรากฎว่ามนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร    
สัตวป่์าตามธรรมชาติอยา่งไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร โดยท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากสัตวป่์าอยา่งส้ินเปลือง
เปล่าประโยชน์ และก็ยงัมุ่งท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากสัตวป่์านั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีไม่ได้
ค  านึงถึงหน้าท่ีในด้านการสงวนรักษาหรือการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรสัตวป่์าเหล่านั้น
เอาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป ดงันนัจึงท าให้สัตวป่์าส่วนใหญ่มีจ านวนท่ีลดน้อยลงไปจากท่ีเคยเป็นอยู่เดิม
ตามธรรมชาติจนกระทัง่ตกอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ 
  ซ่ึงเม่ือเกิดวามจ าเป็นดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น มนุษยจึ์งตอ้งแสวงหาวิธีการ
ในการจดัการทรัพยากรสัตวป่์า (Management)                                                 
(Reservation) ชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าท่ีมีเหลืออยูใ่นจ านวนนอ้ยนั้นให้คงอยูต่่อไป หรือเพิ่มจ านวน
ข้ึนไดใ้นอนาคต และการอนุรักษ ์(Conservation)                                ญาต     การ
ใช้ประโยชน์เท่าท่ีจะมีความคุม้ค่าและสูญเปล่าไปนอ้ยท่ีสุด97 ดงันั้นในพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท ดา้นการจดัการทรัพยากรสัตวป่์าในประเทศไทย
จึงได้แบ่งประเภทของสัตวป่์า อกเป็น 3 ประเภท98 ตามความรุนแรงของสภาพปัญหา ทั้งน้ีก็
เพื่อท่ีจะท าให้รัฐสามารถจะด าเนินการในดา้นการจัดการทรัพยากรสัตวป่์าได้อย่างถูกตอ้งและมี
ความเหมาะสมกบัสัตวป่์าในประเภทนั้นๆ ต่อไป กล่าวคือ 
  1. สัตวป่์าสงวน หมายความถึง สัตวป่์าท่ีหายากและตกอยูใ่นภาวะท่ีใกล้
จะสูญพนัธ์ุ ซ่ึงไดรั้บการประกาศเอาไวต้ามบญัชีแนบทา้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535 หรือตามท่ีรัฐจะได้ก าหนดต่อไปในพระราชกฤษฎีกา โดยในปัจจุบนัน้ีได้มีการ
ประกาศประเภทของสัตวป่์าสงวนเป็นจ านวนทั้งส้ิน 15                                        

                                                 
97  โอภาส ขอบเขตต์.   (2536).  เอกสารประกอบการเข้าอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร

ส าหรับเยาวชนคร้ังที ่6  เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า.  หนา้ 73. 
98  แหล่งเดิม.  หนา้ 67. 
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                                ละองหรือละมัง่ สมนัหรือเน้ือสมนั เลียงผา กวางผา นกแตว้แลว้
ทอ้งด า นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เกง้หมอ้ และพยนู 
  2. สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายความถึง สัตว์ป่าท่ีหายากในประเภทซ่ึง
กฎกระทรวงได้ก าหนดให้เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ตวัอย่างเช่น สัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม ได้แก่ กระทิง 
กระจง เกง้ ชา้ง ปลาวาฬ ปลาโลมา สัตวจ์  าพวกนก ไดแ้ก่ นกกระสา ไก่ฟ้า สัตวเ์ล้ือยคลาน ไดแ้ก่ 
เต่า ตะโขง จระเข ้งูหลาม สัตวจ์  าพวกไม่มีกระดูกสันหลงั ไดแ้ก่ กลัปังหา ดอกไมท้ะเล ปะการัง 
หอยมือเสือ เป็นตน้ 
  3. สัตวป่์านอกประเภท หมายความถึง สัตวป่์าในประเภทท่ีไม่ไดป้รากฎ
อยูใ่นบญัชีแนบทา้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และไม่ไดป้รากฎอยูใ่น
บญัชีแนบท้ายกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดชนิดของสัตวป่์าคุม้ครอง ตวัอย่างเช่น คา้งคาว คางคก 
จงโคร่ง เป็นตน้ 
  ส าหรับทรัพยากรในแนวปะการังนั้ น ได้ถูกมนุษย์เข้ามาแสวงหา
ประโยชน์โดยการใชส้อยทรัพยากรจากแนวปะการังในประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ทั้งในดา้น การ
ท่องเท่ียวและการประมงอยูเ่ป็นปริมาณมาก โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงขีดความสามารถท่ีระบบนิเวศแนว
ปะการังนั้นจะรองรับเอาไวไ้ด ้(Carrying Capacity) ดงันั้นก็จึงท าใหท้รัพยากรปะการังโดยทัว่ไปได้
เกิดความเส่ือมโทรมลงไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่ปะการังในบางชนิดนั้นไดต้กอยูใ่นภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อการท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ดงันั้นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า จึงไดพ้ิจารณาและประกาศให้
ปะการังและและสัตวท์ะเลสวยงามบางชนิดในประเภทหรือลกัษณะเช่นเดียวกนันั้น เป็นสัตวป่์า
คุม้ครองตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
253599 ซ่ึงรายละเอียดในเร่ืองชนิดและประเภทของปะการังและและสัตวท์ะเลสวยงามท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัปะการัง ท่ีไดรั้บการประกาศให้เป็นสัตวคุ์ม้ครองในประเภทของสัตวจ์  าพวกท่ีไม่มี
กระดูกสันหลงั ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามท่ีไดแ้สดงไว ้ดงัต่อไปน้ีคือ  
  ชนิดและประเภทของสัตวป่์าคุม้ครองจ าพวกสัตวป่์าไม่มีกระดูกสันหลงั 
อ่ืนๆ  

1. กลัปังหาทุกชนิด ในอนัดบั (Order) Goronacea 
2. กลัปังหาด าทุกชนิด ในอนัดบั (Order) Antipatharia 
3. ดอกไมท้ะเลทุกชนิด ในอนัดบั (Order) Actinaria 

                                                 
99  กฎกระทรวงก าหนดใหส้ตัวป่์าบางชนิดเป็นสตัวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 120 ตอนท่ี 74 ก. ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546. 
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4. ปะการังแข็งทุกชนิด ในอนัดบั (Order) Scleractinia และในอนัดับ 
(Order) Stylasterina 

5. ปะการังไฟทุกชนิด ในสกุล (Genus) Milleporina 
6. ปะการังสีฟ้าทุกชนิด ในอนัดบั (Order) Heliopracea 
7. ปะการังอ่อนทุกชนิด ในอนัดบั (Order) Alcyonacea 
8. ปูเจา้ฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn) 
9. ปูทูลกระหม่อม หรือปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn) 
10.  ปูราชินี (Demanietta sirikit) 
11.  หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ ์(Family) Tridacnidae 
12.  หอยสังขแ์ตร (Charonia tritonis) 

  ท่ีมา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2553 
  ซ่ึง เ ม่ือปะการังและสัตว์น ้ า ท่ี มีลักษณะใกล้เ คียงกับปะการัง  เ ช่น 

ดอกไมท้ะเลหรือกลัปังหา นั้นไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นสัตวคุ์ม้ครองตามพระราชบญัญติัสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แล้วนั้นท าให้                                             
                              งค์ในด้านการจดัการและการคุม้ครองดูแลชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์า
คุม้ครองมาปรับใช้ในกระบวนการในดา้นการคุม้ครองดูแลชนิดพนัธ์ุของปะการังไดต่้อไป ซ่ึงใน
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 นั้น ไดมี้การบญัญติัถึงมาตรการทางกฎหมาย
ในประการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะไดน้ าเอามาใชใ้นการคุม้ครองปะการังซ่ึงเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี
คือ 

  1. ห้ามไม่ให้มีผูใ้ดท าการประมงปะการัง หรือพยายามท าการประมง
ปะการัง100 เวน้แต่จะเป็นการกระท าไปเพื่อประโยชน์ในด้านการส ารวจ การศึกษาและวิจยัทาง
วิชาการและการเพาะพนัธ์ุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวส์าธารณะ ซ่ึงกระท าโดยทางราชการภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า101 
   2. ห้ามไม่ให้ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซ่ึงปะการัง หรือซากของปะการัง 
ยกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง และก็จะตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีได้ก าหนด
เอาไวใ้นกฎกะทรวง และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดถู้กก าหนดเอาไวใ้นใบอนุญาต102 อีกดว้ย 

                                                 
100  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 16.  
101  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 26. 
102  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 19. 
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   3. ห้ามไม่ให้มีผูใ้ดคา้ปะการัง ซากปะการัง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจาก
ซากของปะการังยกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง103 
   4. ห้ามไม่ให้มีผู ้ใดเก็บ ท าลาย หรือท าอันตรายแก่แหล่งท่ีอยู่ของ
ปะการัง104 
  5. ห้ามไม่ให้ผูใ้ดน าเขา้หรือส่งออกซ่ึงปะการัง หรือซากของปะการัง 
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด หรือการน าผา่นซ่ึงปะการังหรือซากของ
ปะการัง ยกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง105 

  นอกจากน้ีพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ยงัได้มี
การก าหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผูก้ระท าการฝ่าฝืนกรณีต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราช 
บัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้การด าเนินการตาม พระราชบัญญัติ น้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น 

  1. ผูใ้ดท าการประมงปะการัง หรือพยายามท าการประมงปะการัง โดย
มิได้เป็นการกระท าไปเพื่อประโยชน์ในด้านการส ารวจ การศึกษาและวิจยัทางวิชาการและการ
เพาะพนัธ์ุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวส์าธารณะ ซ่ึงผูก้ระท ามิใช่ทางราชการภายใตค้วามเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ106 
  2. ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซ่ึงปะการัง หรือซากของปะการัง โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากอธิบดีกรมประมง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ107  
  3. ผูใ้ดค้าปะการัง ซากปะการัง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากซากของ
ปะการังโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่
เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ108 
  4. ผูใ้ดเก็บ ท าลาย หรือท าอนัตรายแก่แหล่งท่ีอยูข่องปะการัง ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ109 

                                                 
103  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  20. 
104  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  21. 
105  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  23. 
106  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  47.  
107  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  47.  
108  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  47.  
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  5. ผู ้ใดน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงปะการัง หรือซากของปะการัง ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด หรือการน าผ่านซ่ึงปะการังหรือซากของ
ปะการัง โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่
เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ110 เป็นตน้ 
  นอกจากน้ีแล้วเม่ือมีบุคคลใดท่ีกระท าความผิดในประการต่างๆ ตาม
บทบญัญติัในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีแลว้ พนกังานเจา้หน้าท่ีผูรั้กษาการตามกฎหมายก็จะมีอ านาจ
ในการริบทรัพย์สินซ่ึงได้มาจากการกระท าความผิด บรรดาอาวุธ หรือเคร่ืองมือท่ีได้ใช้ในการ
กระท าความผดิไดต้กไปเป็นสมบติัของแผน่ดิน111 ทั้งน้ีไม่วา่จะมีผูท่ี้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของ
ศาลหรือไม่ก็ตาม และนอกจากน้ีก็ยงับญัญติัให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี มีอ านาจในการลงโทษต่อบุคคล
ผูซ่ึ้งไดช่้วยเหลือผูก้ระท าความผิดในการซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาไป รับซ้ือ รับจ าน า หรือรับ
ไวด้ว้ยประการใดๆ ซ่ึงปะการังหรือซากส่ิงเหล่านั้น อนัท่ีไดม้าเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี112 ซ่ึงมาตราการทางกฏหมายในประการต่างๆ ดงักล่าวนั้นนบัไดว้า่มีความส าคญั
ต่อกระบวนการในดา้นการคุม้ครองดูแลชนิดพนัธ์ุของปะการัง และสัตวน์ ้ าในประเภทต่างๆ ท่ีได้
อาศยัอยูร่่วมกนัในบริเวณของแนวปะการัง 
 (2) การคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของปะการังโดยการประกาศให้เป็นสัตวท่ี์ห้ามท า            
การประมงตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการประมง พ.ศ. 2490 
  ในพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490       32 (7)                 
                                                             ยความอนุมัติของ
                                     ภายในเขตทอ้งท่ีภายในจงัหวดัของตน สามารถท่ีจะ
ประกาศก าหนดหา้มท าการประมงสัตวน์ ้ าชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเด็ดขาด ซ่ึงปะการังนั้นก็ถือวา่ เป็น
สัตวน์ ้ าชนิดหน่ึงตามความหมายของมาตรา 4              ญ ั การประมง พ.ศ. 2490     113 
ดงันั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศก าหนดห้ามท าการประมงปะการังในบริเวณ
เขตเกาะเต่า จังหวดัสุราษฎร์ธานี เม่ือวนัท่ี 13         . . 2513                        
                                                                                                                                            

109  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  51.  
110  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  47.   
111  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  57 และมาตรา 58.  
112  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  55.  
113           ญ ั การประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 4 (1) “สัตวน์ ้ า หมายความถึง สัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยูใ่นน ้ า

หรือมีวงจรชีวิตส่วนหน่ึงอยูใ่นน ้ า หรืออาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีน ้ าท่วมถึง เช่น ปลากุง้ ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ 
ตะพาบน ้ า จระเข ้รวมทั้งไข่ของสัตวน์ั้น สัตวน์ ้ าจ าพวกเล้ียงลูกดว้ยนม ปลิงทะเล ฟองน ้ า หินปะการัง กลัปังหา 
และสาหร่ายทะเล ทั้งน้ีรวมทั้งซากหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัวเ์หล่านั้น.” 
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ก                                  ทะเลบางชนิด             น           การังมีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ท าการยกเลิกประกาศดังกล่าว และออก
ประกาศห้ามท าการประมงปะการังหรือหินปะการังทุกชนิดและทุกขนาดในทะเล หรืออ่าวภายใน
เขตทอ้งท่ีของจงัหวดัชายทะเลทุกๆ จงัหวดั ทั้งน้ีไม่ว่าจะกระท าดว้ยวิธีการใดๆ ยกเวน้ไวแ้ต่เพียง
การท าประมงปะการังหรือหินปะการังเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ โดยท่ีได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรมประมง114  
 4.2.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรปะการัง 

จากการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในกิจกรรมดา้นต่างๆ ของมนุษย์
ส่งผลให้ทรัพยากรปะการังเกิดความเส่ือมโทรมลงเป็นอย่างมาก ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายมาเพื่อใช้ในการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา อนัไดส่้งผลให้ทรัพยากรมีความเส่ือมโทรมลงไป ดงันั้นการศึกษา
ในส่วนน้ีก็จึงจะไดท้  าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในประการต่างๆ ท่ีไดถู้กน าเอามาใช้ใน
การควบคุมกระบวนการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีไดมี้ส่วนท าให้ทรัพยากรปะการังใน
ประเทศไทยไดถู้กท าลายหรือเกิดความเส่ือมโทรมลงไป ดงั                                      
    
 (1) มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
จากกิจกรรมดา้นการประมง 

 ในบริเวณของแนวปะการังนั้ น เป็นแหล่งท่ีมีสัตว์ทะเลเป็นจ านวนมากอาศัย
ด ารงชีวติอยู ่ทั้งสัตวน์ ้ าท่ีมีความสวยงามหรือสัตวน์ ้ าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดงันั้นจึงท าให้บริเวณ
ของแนวปะการังเป็นแหล่งท าการประมงทะเลท่ีมีความส าคญั ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการท าการประมง       
ในรูปแบบท่ีเป็นอุตสาหกรรม หรือการท าประมงแบบพื้นบา้นเพื่อการเล้ียงชีพท่ีจะสร้างรายได ้
สร้างผลประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจใหก้บัประเทศโดยส่วนรวมไดเ้ป็นอยา่งมาก 
  อยา่งไรก็ตามการท าประมงในบริเวณแนวปะการังดงักล่าวนั้น ไม่ไดเ้พียงแต่สร้าง
ประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็ยงัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ กบัทรัพยากรปะการัง
ดว้ย กล่าวคือท าให้ทรัพยากรปะการังในหลายๆ แห่งในประเทศเกิดความเส่ือมโทรมลงไปจากท่ี
เคยเป็นอยูเ่ดิม จนกระทัง่ไดก่้อให้เกิดความเสียหายข้ึนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดงันั้นรัฐจึงได้
มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในประการต่างๆ เพื่อน าเอามาปรับใช้ ในการจดัการและการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในด้านการประมง และยงัรวมตลอดไปจนถึง      

                                                 
114  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เร่ือง ก าหนดมิให้ท าการประมงสัตวน์ ้ าชนิดหน่ึงชนิดใดโดย

เด็ดขาด (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2521 ประกาศเม่ือ วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2521. 
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การแกไ้ขปัญหาท่ีไดเ้กิดข้ึนมาแลว้ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าใหมี้การสงวนรักษาและการอนุรักษท์รัพยากร
ปะการังเอาไวใ้หส้ามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์ในดา้นการประมงต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
  โดยมาตรการทางกฎหมายท่ีรัฐไดก้ าหนดข้ึนมา เพื่อใช้ในการควบคุมและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถท าการแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 3                     

 (1.1)  การก าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครองในการท าการประมงตามกฎหมาย 
 ในปัจจุบนัเม่ือทรัพยากรสัตวน์ ้าและทรัพยากรประมงภายในประเทศ ไดล้ด

จ านวนลงไปจากท่ีเคยเป็นอยูเ่ดิมตามธรรมชาติทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ จึงท าให้รัฐตอ้งเขา้
มาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการน าเอาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของ
ทรัพยากรสัตวน์ ้าและทรัพยากรประมงทะเล ซ่ึงก็คือการก าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครอง (Protected Area) 
ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลตามพระราชบญัญติัอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 หรือการประกาศเขตท่ีรักษาพืชพนัธ์ุตามพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 
   มีการก าหนดมาตรฐานทางกฎหมายบางประการ       ควบคุมถึงกิจกรรมการท า      
       ตดงักล่าว  

 นอกจากน้ีภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า ซ่ึงเป็นเขต
พื้นท่ีคุม้ครองตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 นั้นก็ยงัได้
ก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีมีผลท าให้เป็นการตอ้งห้าม ไม่ให้มีการล่าสัตวห์รือท าการ
ประมงสัตวน์ ้ าทุกชนิดรวมถึงการท าประมงปะการัง ภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่า
สัตว ์ 

 ซ่ึงการก าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครองตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีตอ้งห้ามมิให้
มีการท าการประมงสัตวน์ ้ าในทะเลนั้น นบัไดว้่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการในการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้ าทุกๆ ชนิดในทะเล โดยเฉพาะก็ยงัจะรวมไปถึง
ทรัพยากรแนวปะการัง ท่ีอยูภ่ายในเขตพื้นท่ีคุม้ครองตามกฎหมายอีกดว้ย ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวา่ถา้หาก
รัฐอนุญาตให้มีการท าการประมง โดยท่ีไม่มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมหรือการก าหนด
เขตพื้นท่ีคุม้ครองทรัพยากรสัตวน์ ้ าแลว้ ก็อาจจะท าให้ทรัพยากรสัตวน์ ้ าถูกท าลายลงไปอย่างมาก 
จนอาจจะท าใหส้ภาวะความสมดุลยภ์ายในระบบนิเวศทางทะเลเกิดความเสียหายได ้ 
 (1.2) การก าหนดเง่ือนไขตามกฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ตลอดจนวิธีการใน
การท าการประมง 
 ปัจจุบันเม่ือมนุษย์มีความต้องการในการอุปโภคหรือบริโภคส่ิงของ
เคร่ืองใชภ้ายในชีวติประจ าวนัซ่ึงมีท่ีมาจากแหล่งทรัพยากรทางทะเลมากยิ่งข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูเ่ดิม ท า
ให้มนุษยต์อ้งเพิ่มการท าการประมงให้มากยิ่งข้ึน และพฒันาการใช้เคร่ืองมือในการท าประมงท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้มนุษยส์ามารถจบัสัตวน์ ้ าไดใ้นปริมาณท่ีมาก 
ในการท าประมงบางประเภทนั้น อาจจะท าให้มีการจบัสัตวน์ ้ าไดใ้นปริมาณท่ีมากจนเกินไปหรือ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติในทะเลได ้ดงันั้นรัฐก็จึงตอ้งก าหนดวิธีการใน
การควบคุมการใช้เคร่ืองมือประมงและวิธีการในการท าประมงในบางประเภท เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มในทะเล หรือเป็นการท าลายชนิดพนัธ์ุของสัตวน์ ้ าในประเภทต่างๆ 
อยา่งส้ินเปลืองและไม่ย ัง่ยนื 
 ซ่ึงการใชเ้คร่ืองมือประมงหรือวธีิการในการประมงบางประเภท เพื่อการจบั
สัตวน์ ้ าในบริเวณแนวปะการังนั้น อาจจะเป็นการท าประมงท่ีสร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนต่อสภาวะ
แวดล้อมของแนวปะการัง และก็ยงัอาจจะเป็นการท าลายชนิดพนัธ์ุของสัตวท์ะเลท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณของแนวปะการัง หรือสร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนต่อทรัพยากรแนวปะการังในประเภท
อ่ืนๆ อีกดว้ย ดงันั้นรัฐก็จึงไดน้ าเอามาตรการทางกฎหมายมาใชเ้พื่อการก าหนดควบคุมและบญัญติั
หา้มมิใหมี้การใชเ้คร่ืองมือประมง หรือวิธีการในการท าประมงในบางประเภท ท่ีอาจจะสร้างความ
เสียหายและผลกระทบให้เกิดข้ึนต่อทรัพยากรแนวปะการังได ้โดยวิธีการประมงและเคร่ืองมือใน
การท าประมง ท่ีบทบญัญติัของกฎหมายไดก้ าหนดห้ามเอาไวเ้พื่อไม่ให้มีการน าเอามาใชใ้นการท า
ประมง โดยเฉพาะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการัง
และทรัพยากรประมงทะเลนั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 
 1. การก าหนดห้ามไม่ให้บุคคลผูใ้ดใช้วสัดุหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ หรือท า
ให้สัตวน์ ้ ามึนเมา หรือเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ ้ า ในการท าประมงภายในแหล่งน ้ าซ่ึงเป็นท่ีจบัสัตว์
น ้ า115 ยกเวน้แต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ และไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี116  
 2. การก าหนดห้ามไม่ให้บุคคลใดใชก้ระแสไฟฟ้า หรือวตัถุระเบิด ในการ
ท าประมงภายในแหล่งน ้าซ่ึงเป็นท่ีจบัสัตวน์ ้า ยกเวน้แต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ117  

                                                 
115  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 40 (5) “ท่ีจบัสตัวน์ ้ า” หมายความถึง ท่ีซ่ึงมีน ้ าขงัหรือ

ไหล เช่น ทะเล...และหาดทั้งปวง ในบรรดาซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ภายในเขตน่านน ้ าไทย หรือ
น่านน ้ าอ่ืนใดซ่ึงประเทศไทยใชอ้ยู ่หรือมีสิทธิใชต้่อไปในการท าประมง โดยท่ีน่านน ้ าเหล่านั้นปรากฎโดยทัว่ไป
ว่ามีเขตตามกฎหมายทอ้งถ่ิน หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
สนธิสญัญา หรือดว้ยประการใด.  

116  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 19.  
117  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 20. 
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 3. การก าหนดห้ามไม่ให้บุคคลผูใ้ดติดตั้ง วาง หรือสร้างเคร่ืองมือในการ
ประมงท่ีเป็นตาข่าย หรือเคร่ืองมือท าการประมงอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการขวางกั้นทางเดินของสัตว์
น ้าภายในแหล่งน ้าซ่ึงเป็นท่ีจบัสัตวน์ ้า118 
 4. การก าหนดห้ามไม่ให้บุคคลผูใ้ด ท่ีใชเ้คร่ืองมือในประเภทอวนลอ้มจบั 
หรือเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะหรือวิธีการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อท าการประมง โดยวิธีการลอ้มกองหิน 
หรือลอ้มปะการังในบริเวณแนวปะการัง ภายในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัชายทะเลทุกๆ จงัหวดั119 
 5. การก าหนดหา้มไม่ให้บุคคลใดใช้เคร่ืองมืออวนญ่ีปุ่นหรืออวนตอ้นปลา 
หรืออวนตอ้นปลาหลงัหิน หรืออวนตอ้นปลากองหิน โดยวิธีการวางอวนไวบ้นพื้นทะเลในแหล่งท่ี
มีปะการัง หรือกองหินในบริเวณแนวปะการังท่ีกระจายอยูบ่นพื้นทะเล แลว้ใชว้ิธีการด าน ้ า แลว้ใช้
วธีิการด าน ้าหรือเหยยีบย  ่าลงไปบนประการัง เพื่อไล่ตอ้นปลาเขา้สู่อวนเพื่อจบัสัตวน์ ้ าในทะเลหรือ
อ่าวในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัชายทะเลทุกๆ จงัหวดั120 
 6. ห้ามท าการประมงโดยวิธีการวางอวนไวท่ี้พื้นท่ีทะเลและวางอวนลอ้ม
แนวปะการัง แนวกองหินในทะเลหรือแนวปะการังเทียม แลว้ใชค้นเดินเหยียบย  ่าบนปะการัง แนว
กองหิน หรือแนวปะการังเทียมเพื่อไล่ตอ้นปลาเขา้ถุงอวน ในทะเลหรืออ่าวในทอ้งท่ีจงัหวดั
ชายทะเลทุกจงัหวดั โดยเด็ดขาด121 

 บทบญัญติัของกฎหมายในฉบบัต่างๆ ท่ีรัฐไดก้ าหนดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์
ในดา้นการจ ากดัและควบคุมวิธีการท าประมง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าประมงนั้น นบัไดว้่ามี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในกระบวนการในการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแนวปะการัง 
เพื่อไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบจากการท าประมง ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือท าประมงหรือวิธีการประมงท่ีผิด
กฎหมายซ่ึงจะมีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหท้รัพยากรปะการัง ในประเภทต่างๆ ไดรั้บความเสียหาย หรือ
เกิดความเส่ือมโทรมลงไป และถา้หากบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวนั้นไดถู้กน าเอามาใชป้ฏิบติั
และมีการบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดแลว้ ก็จะท าให้สัตวน์ ้ าซ่ึงเป็นทรัพยากรประมงและทรัพยากรแนว
ปะการังในประเภทอ่ืนๆ ไดรั้บการคุม้ครองดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

                                                 
118  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 22.  
119  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดเขตห้ามใชเ้คร่ืองมืออวนบางชนิดท าการประมง

ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งปะการัง หรือกองหินในทะเล หรืออ่าวในทอ้งท่ีจงัหวดัชายทะเลทุกจงัหวดั ลงวนัท่ี 26 
ธนัวาคม พ.ศ. 2534. 

120  ขอ้ 2 ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฉบบัเดียวกนั. 
121  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หา้มใชเ้คร่ืองมือบางชนิดท าประมงในท่ีจบัสตัวน์ ้ าใน

พ้ืนท่ี ท่ีมีแหล่งปะการังกองหินในทะเล หรือแหล่งปะการังเทียม ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2540. 
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 (1.3) การวางขอ้ก าหนดหา้มท าการประมงตามกฎหมาย 
  ทรัพยากรสัตวน์ ้ าในทะเลนั้น ทุกชนิดลว้นแต่มีความส าคญัและพึ่งพาอาศยั
กนัในลกัษณะท่ีเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติภายในทะเล ซ่ึงถ้าหากว่าสัตวท์ะเลชนิดใดตอ้งถูก
ท าลายลงไปแลว้ก็ย่อมท่ีจะท าให้เกิดสภาวะสูญเสียสภาพความสมดุลยข์องระบบนิเวศทางทะเล
ข้ึนมาได ้ 
  เน่ืองมาจากความต้องการของมนุษย์ในด้านการอุปโภคและบริโภค
ทรัพยากรทางทะเลยงัคงมีอยู่และเพิ่มมากข้ึนตลอดเวลา มนุษยจึ์งตอ้งมีการท าการประมงเพื่อจบั
สัตวน์ ้ าในทะเลควบคู่ไปกบัการสงวนรักษาชนิดพนัธ์ุของสัตวท์ะเลเหล่านั้นเอาไว ้ เพื่อท่ีจะท าให้
มนุษยส์ามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสัตวท์ะเลไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป แต่ส าหรับสัตวท์ะเล
บางประเภทท่ีมีความส าคญั ซ่ึงถา้หากรัฐปล่อยให้สัตวช์นิดนั้นๆ ลดจ านวนลงอยา่งมากจนกระทัง่
ตกอยูใ่นภาวะท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุหรือไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้นั้น ก็จะท าให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติทางทะเลโดยรวมข้ึน รัฐจึงได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายบางประการข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงค์ในดา้นการควบคุม รักษา และการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรสัตวท์ะเลต่างๆ 
เหล่านั้นเอาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป โดยการก าหนดให้สัตวท์ะเลในบางชนิดเป็นสัตวท่ี์ตอ้งห้ามไม่ให้มี
การท าการประมงโดยเด็ดขาด 
  ส าหรับปะการังซ่ึงเป็นสัตวท์ะเลท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศในทะเล และ
ตกอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียงต่อการจะสูญพนัธ์ุนั้น รัฐจึงไดน้ าเอามาตรการทางกฎหมายมาใชใ้นการสงวน
รักษาเอาไวเ้พื่อไม่ให้ถูกท าลายลงไปเน่ืองมาจากสาเหตุของการประมง เช่น การออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบัท่ี 3122 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบญัญติัการ
ประมง พ.ศ. 2490 โดยการก าหนดให้ปะการัง                                             
                            การังทุกชนิด และทุกขนาดไม่วา่ดว้ยวิธีการใดๆ ก็ตาม ในทะเล
หรืออ่าวท่ีอยูภ่ายในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัชายฝ่ังทะเลทุกจงัหวดั ยกเวน้ไวแ้ต่เพียงการท าการประมง
ปะการังเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ โดยไดรั้บอนุญาตากพนกังานเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ซ่ึงมาตรการ
ดงักล่าวนั้นเม่ือไดน้ าเอามาบงัคบัใชร่้วมกนักบัมาตรการทางกฎหมายในฉบบัอ่ืนๆ แลว้ก็จะท าให้
ปะการังและสัตวน์ ้ าในประเภทอ่ืนๆ ท่ีได้อาศยัอยู่ร่วมกันในบริเวณแนวปะการังนั้นไม่ตอ้งถูก
ท าลายลงไปเน่ืองมาจากการท าประมงนัน่เอง  
 (2) มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
จากการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

                                                 
122  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การก าหนดมิให้ท าการประมงสัตวน์ ้ าชนิดหน่ึงชนิดใด

โดยเด็ดขาด (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2521 ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2521. 
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 แนวปะการังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และก็
ยงัมีความสวยงามแปลกตา ท่ีประกอบดว้ยปะการังหลากหลายชนิดท่ีไดอ้าศยัอยูร่่วมกนัเป็นระบบ
นิเวศท่ีซบัซ้อนในบริเวณฝ่ังทะเล ดงันั้นจึงท าให้มีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว
พกัผ่อนในบริเวณแนวปะการัง โดยการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น     
การเล่นกีฬาทางน ้ า หรือการด าน ้ าชมความงามของแนวปะการัง เป็นต้น ซ่ึงเม่ือมีนักท่องเท่ียว
จ านวนมากท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวในบริเวณชายฝ่ังทะเลแห่งต่างๆ แลว้ ปริมาณ
ของนักท่องเท่ียวและการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีจ  านวนมาก
เกินไปกวา่ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีตามธรรมชาติ (Carrying Capacity) ท่ีจะรองรับ
เอาไวไ้ดน้ั้นก็ยอ่มท่ีจะสร้างปัญหาและผลกระทบให้เกิดข้ึนกบัแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลแห่งนั้น
อย่างท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ปัญหาในเร่ืองความเส่ือมโทรมลงไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบริเวณแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลนั้น นบัได้ว่าเป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญัท่ีรัฐจะตอ้งท าการแกไ้ข และก าหนดแนวทางในการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่านั้นเอาไวใ้ห้คงอยู่ เพื่อให้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศท่ีมี
ความส าคญัต่อไป 
 ทรัพยากรแนวปะการังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท่ีไดรั้บผลกระทบ
ของปัญหาการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากจนกระทัง่เกิดความเส่ือมโทรมลงไป ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาพ
ของทรัพยากรแนวปะการังท่ีอยู่ภายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งต่างๆ ท่ีได้ถูกใช้
ประโยชน์ในดา้นการท่องเท่ียว จนกระทัง่ไดสู้ญเสียสภาพความสมดุลยต์ามธรรมชาติไป ซ่ึงเม่ือรัฐ
ได้มองเห็นถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นดงักล่าว ก็จึงได้หาทางแก้ไขปัญหาโดยการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายข้ึนมาใชใ้นการสงวนรักษา และควบคุมการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรแนว
ปะการัง เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจกรรมในด้านการท่องเท่ียวจาก
นักท่องเท่ียวและกลุ่มผูป้ระกอบการในด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงมีรายละเอียดของมาตรการทาง
กฎหมายท่ีรัฐไดใ้ชใ้นการควบคุมการใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ีคือ 
 (2.1) มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการถูกท าลายลงไปของทรัพยากร
ปะการังท่ีมีผลมาจากการกระท าของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
 การประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวในประเภทต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวนั้น
อาจจะเป็นสาเหตุส าคญัในประการหน่ึงท่ีท าให้ทรัพยากรปะการังเกิดความเส่ือมโทรมหรือลด
จ านวนลงเป็นอยา่งมาก ดงันั้นรัฐก็จึงจะตอ้งน าเอามาตรการทางกฎหมายมาใชใ้นการควบคุมดูแล 
เพื่อป้องกนัไม่ให้นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวพกัผ่อนภายในบริเวณของแนวปะการังซ่ึง
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เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ทะเลสวยงามเหล่าน้ี ได้กระท าการบางประการท่ีอาจจะเป็นการสร้างความ
เสียหายใหเ้กิดข้ึนกบัทรัพยากรแนวปะการังได ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 

 1. การก าหนดห้ามไม่ให้นกัท่องเท่ียวไดท้  าการหัก, เก็บปะการัง หรือจบั
สัตวท์ะเลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณแนวปะการังไปทั้งการน าไปเป็นท่ีระลึกหรือการน าไปเพาะเล้ียง โดย
ในบริเวณของแนวปะการังท่ีอยูภ่ายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลนั้น ทรัพยากรแนวปะการัง
โดยสภาพย่อมถือวา่เป็นส่ิงซ่ึงตอ้งห้ามมิให้นกัท่องเท่ียวท าการเก็บหา น าออกไป หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายต่อปะการังหรือสัตวน์ ้ าในประเภทต่างๆ ท่ีไดอ้าศยัอยูใ่นบริเวณของ          
แนวปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติ123 นั้น อยูแ่ลว้ นอกจากนั้นการเก็บหาสัตวน์ ้ าหรือการหัก
ปะการังของนักท่องเท่ียวนั้น ก็เป็นส่ิงท่ีต้องห้ามมิให้กระท าตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติเอาไว ้             
ดว้ยการห้ามมิให้มีบุคคลผูใ้ดล่าหรือท าอนัตรายต่อปะการัง และสัตวน์ ้ าในบางประเภทท่ีเป็นสัตว์
คุม้ครอง124 ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และตามความในประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีไดก้  าหนดห้ามมิให้ท าการประมงปะการังและสัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณแนวปะการัง125  
 2. การก าหนดห้ามมิให้นกัท่องเท่ียวซ้ือของท่ีระลึกท่ีท าจากปะการัง หรือ
ซากของสัตวท์ะเลสวยงามท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณแนวปะการัง ซ่ึงการซ้ือหาของท่ีระลึกท่ีท ามาจาก
ปะการัง หรือซากของสัตวท์ะเลสวยงามท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณของแนวปะการังของนกัท่องเท่ียวนั้นก็
เป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนให้มีการท าลายปะการังหรือท าประมงสัตวน์ ้ าชนิดต่างๆ ท่ี
อาศยัอยู่ในบริเวณของแนวปะการังเพื่อน ามาจ าหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงก็จะท าให้ทรัพยากร
แนวปะการังได้เกิดความเสียหายและเส่ือมโทรมลง ดังนั้ นรัฐจึงได้ก าหนดให้การซ้ือหรือ
ครอบครองปะการังและสัตวน์ ้ านางประเภทท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณแนวปะการังนั้น เป็นความผิดตาม
บทบญัญติัของกฎหมายในมาตรา 19                                            . . 2535126 
 3. การก าหนดหา้มไม่ใหน้กัท่องเท่ียวทิ้งขยะ หรือส่ิงปฏิกลูลงไปในบริเวณ
แนวปะการัง ซ่ึงการทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงไปในบริเวณของแนวปะการังนั้น อาจจะท าให้
เกิดปัญหาความสกปรก หรือเกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษข้ึนภายในบริเวณแนวปะการังได้ ดงันั้นใน

                                                 
123  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (2) และ (3).  
124  พระราชบญัญ ติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 16. 
125  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการก าหนดหา้มมิใหท้ าการประมงสัตวน์ ้ าชนิดหน่ึงชนิด

ใดโดยเด็ดขาด (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2521 ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2521. 
126                                         . . 2535, มาตรา 19 “ห้ามมิให้ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครอง

ซ่ึงสตัวป่์าสงวน สตัวป่์าคุม้ครอง ซากของสตัวป่์าสงวน หรือซากของสตัวป่์าคุม้ครอง...” 
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ขอ้บญัญติัของกฎหมายก็จึงได้บญัญติัห้ามไม่ให้บุคคลใดทิ้งขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลลงไปใน
บริเวณแนวปะการังท่ีอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ127 ส่วนบริเวณแนวปะการังท่ีอยู่นอกเขตการ
คุม้ครองของอุทยานแห่งชาติ และเขตคุม้ครองอ่ืนๆ เช่น เขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มนั้น จะตอ้ง
น าเอาบทบญัญติัของกฎหมายพระราชบญัญติัเดินเรือในน่านน ้ าไทยพ.ศ. 2546 ในมาตรา 119    128 
น าเอามาปรับใช้เพื่อท่ีจะก าหนดควบคุมและห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ
นกัท่องเท่ียวลงไปในทะเล ซ่ึงอาจส่งเสริมให้กบัองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน อาทิเช่น เทศบาลต่างๆ
ตามแนวชายฝ่ัง ออกกฎระเบียบตามท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจเอาไว้ เพื่อน าเอามาใช้บังคับ                
ในการควบคุมดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฎิกูลของนกัท่องเท่ียวลงไปในบริเวณของ
แนวปะการังท่ีอยู่ในเขตการปกครองเหล่านั้น ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 (2.2) มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการถูกท าลายลงไปของทรัพยากร
ปะการังท่ีมีผลมาจากการกระท าของกลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว 

 กลุ่มของผู ้ประกอบการในด้านการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ อาทิเช่น             
ผูใ้ห้บริการด้านท่ีพกัอาศยัในแห่งท่องเท่ียว หรือผูใ้ห้บริเวณน าเท่ียวนั้น ต่างก็เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญัในดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ในฐานะท่ีเป็นผูล้งทุน
ประกอบกิจการและให้บริการแก่นักท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ แต่ในการประกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียวในบางประการของกลุ่มผูป้ระกอบการนั้น
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบข้ึน กบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งต่างๆ ได ้ดงันั้นรัฐก็จึงจะตอ้งเขา้มาควบคุมการด าเนินกิจการของกลุ่มผูป้ระกอบการ
ดา้นการท่องเท่ียว เพื่อให้อยู่ในขอบเขต ท่ีจะท าให้การประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใน
แหล่งท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติของประเทศไดมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 
 ส าหรับการด าเนินกิจการในดา้นการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการท่องเท่ียว
ในบางประการนั้น อาจจะเป็นการสร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนกบัทรัพยากรปะการังท่ีอยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเลได้ ดังนั้ นรัฐจึงได้น าเอามาตรการทางกฎหมายมาปรับใช้ในการ
ควบคุมดูแลไม่ให้กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว ด าเนินกิจการท่องเท่ียวในบางประเภทท่ีอาจจะ

                                                 
127  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (18).  
128  พระราชบญัญติัเดินเรือในน่านน ้ าไทยพ.ศ. 2546, มาตรา 119 ทวิ “ห้ามมิให้ผูใ้ดเท ท้ิง หรือท าดว้ย

ประการใดๆ ให้น ้ ามนัและผลิตภณัฑ ์หรือส่ิงใดๆ ลงในทะเลภายในน่านน ้ าไทยอนัอาจจะเป็นเหตุให้เกิดพิษต่อ
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม...” 

DPU



149 
 

สร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนต่อทรัพยากรแนวปะการังภายในแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล จนท าให้เกิด
ความเสียหายข้ึนได ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 
 1. การก าหนดห้ามไม่ให้มีการคา้ขาย หรือจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีท าจาก
ปะการังหรือสัตวท์ะเลสวยงามท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณแนวปะการังโดยไม่มีการควบคุม เพราะการคา้
ขายและจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีท ามาจากปะการังและสัตวน์ ้ าในบางประเภทของกลุ่มผูป้ระกอบการ
ดา้นการท่องเท่ียวนั้น เป็นการกระท าท่ีมีผลท าให้ทรัพยากรแนวปะการัง และสภาวะแวดลอ้มใน
ทะเลโดยรวมไดเ้กิดความเส่ือมโทรมลงไปจนกระทัง่มีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติในทะเลและต่อมนุษย ์
ดงันั้นรัฐจึงไดก้ าหนดให้มีบทบญัญติัของกฏหมายท่ีก าหนดห้ามไม่ให้มีการคา้ขาย หรือจ าหน่าย
ของท่ีระลึกท่ีท ามาจากปะการังและสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในแนวปะการังดงัต่อไปน้ีคือ การห้ามไม่ให้มี
บุคคลผูใ้ดท่ีท าการค้าปะการังซ่ึงเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง และสัตวน์ ้ าประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสัตวป่์า
คุ้มครอง รวมทั้ งซากหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีท ามาจากซากของสัตว์เหล่านั้ น 129 ตามมาตรา 20 
                                          . . 2535 นอกจากน้ียงัมีการ                 
          ต่า     และกระ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดท้  ามาจากสัตวด์งักล่าว เป็นสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์ท่ี
ท ามาจากสัตวน์ ้าท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมาย เพื่อมิใหบุ้คคลใดมี้ไวใ้นความครอบครองเพื่อการคา้130  
  2. การก าหนดห้ามไม่ให้ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวทิ้งขยะมูลฝอย 
หรือส่ิงปฏิกูลลงไปในบริเวณแนวปะการัง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหามลภาวะท่ีจะเกิดข้ึนกบัแนว
ปะการัง และนอกจากนั้นส่ิงปฏิกูลในบางชนิดท่ีมีแร่ธาตุอาหารปนเป้ือนอยู ่ถา้หากไดถู้กปล่อยลง
ไปสู่บริเวณแนวปะการังแล้วก็จะท าให้มีสาหร่ายข้ึนปกคลุมในบริเวณแนวปะการังจนท าให้
ปะการังตายเป็นจ านวนมาก รวมถึงอาจมีสารเคมีบ่างชนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อการด ารงอยู่ของ
ทรัพยากรปะการังดว้ย ทั้งน้ีรัฐจึงตอ้งเขา้มาควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลลงไป
ในบริเวณแนวปะการัง โดยการก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีน าเอามาปรับใชด้งัต่อไปน้ีคือ 
การก าหนดห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในบริเวณของแนวปะการังท่ีอยูภ่ายในเขตอุทยาน
แห่งชาติ131 ส่วนในบริเวณของแนวปะการังท่ีอยู่ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตควบคุมใน

                                                 
129                                        . . 2535, มาตรา 20 “หา้มมิใหผู้ใ้ดคา้สตัวป่์าสงวน 

สตัวป่์าคุม้ครอง ซากของสตัวป่์าสงวน ซากของสตัวป่์าคุม้ครอง หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดท้ ามาจากซากของสตัว์
ดงักล่าว...” 

130  พระราชกฤษฎีการะบุสตัวน์ ้ า และผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์ ้ าในบางชนิดท่ีหา้มมิใหมี้ไวใ้นครอบครอง
เพื่อการคา้ พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2535. 

131  พระราชบญัญติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (18). 
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ประเภทอ่ืนๆ  นั้นจะตอ้งน าเอาบทบญัญติัของกฎหมายในพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ า
ไทย พ.ศ. 2456 ท่ีได้ก าหนดห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลลงไปสู่บริเวณแนว
ปะการัง น าเอามาปรับใช้เช่นเดียวกนักบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการท้ิงขยะมูลฝอย หรือ
ส่ิงปฏิกลูลงไปในบริเวณแนวปะการังของกลุ่มนกัท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั 
  3.          ห้ามไม่ให้ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว จอดเรือหรือทิ้ง
สมอเรือท่องเท่ียวลงไปบนแนวเขตปะการัง ซ่ึงการกระท าดังกล่าวนั้นย่อมจะเป็นการท าลาย
ทรัพยากรแนวปะการังโดยตรง ดงันั้นรัฐจึงตอ้งไดก้  าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมไม่ให้
มีการจอดเรือหรือท้ิงสมอเรือลงไปบนแนวปะการังโดยในบทบัญญัติของกฎหมายตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดก้ าหนดห้ามไม่ให้บุคคลผูใ้ดจอดเรือในบริเวณแนว
ปะการังหรือในสถานท่ีซ่ึงไม่ไดจ้ดัเอาไวใ้หส้ าหรับการจอดเรือ132และในบทบญัญติัของมาตรา 119
ทวิ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ. 2546 ก็ยงัไดถู้กน าเอามาปรับใช้เพื่อการ
ก าหนดหา้มไม่ใหมี้บุคคลใดท่ีทิ้งสมอเรือลงไปบนแนวปะการัง133ท่ีอยูภ่ายนอกเขตอุทยานแห่งชาติ
อีกดว้ย 

โดยสรุปในปัจจุบนัมาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีถูกน ามาใช้บังคบัเพื่อประโยชน์
ดา้นการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง กล่าวคือการใช้มาตรการเร่ืองโทษทาง
อาญาเขา้มามีบทบาทส าคญัในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้กระท าการหรือไม่กระท าการ
ตามท่ีรัฐไดต้รากฎหมายเพื่อสนองต่อนโยบายดา้นการอนุรักษน์ั้น ยกตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติั
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, พระราชกฤษฎีกา 
ห้ามมิให้น าสัตวน์ ้ าบางชนิดเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2547 หรือ พระราชกฤษฎีการะบุสัตวน์ ้ า
และลกัษณะของสัตวน์ ้ าท่ีมีอนัตรายบางชนิดท่ีห้ามมิให้มีไวค้รอบครอง น าเขา้มาในราชอาณาจกัร 
หรือน าไปปล่อยในท่ีจบัสัตวน์ ้า พ.ศ. 2530 หรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาฉบบัต่าง ๆท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ เป็นตน้  
 

                                                 
132  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (9) “ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหา้มไม่ใหผู้ใ้ด

น ายานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียานพาหนะในทางท่ีมิไดจ้ดัไวเ้พ่ือการนั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี” 

133  พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ.2546, มาตรา 119 ทว ิ“หา้มมิใหผู้ใ้ดเท ท้ิง หรือท า
ดว้ยประการใดๆ ใหน้ ้ ามนัและผลิตภณัฑ ์หรือส่ิงใดๆ ลงในทะเลภายในน่านน ้ าไทยอนัอาจจะเป็นเหตุใหเ้กิดพิษ
ต่อส่ิงมีชีวติหรือต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือ” 

DPU



151 
 

 

 
บทที ่5 

บทวเิคราะห์นโยบายทางกฎหมายอาญาและการด าเนินการด้านการคุ้มครอง 
และการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศไทย 

และการแก้ไขปัญหา 
 

จากความส าคญัของทรัพยากรปะการังท่ีมีต่อระบบนิเวศทางทะเลและมนุษย ์ส่งผลให้
รัฐตอ้งก าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญามาเพื่อปกป้องคุม้ครองทรัพยากรปะการังของประเทศ
ไม่ให้ถูกท าลายลงไปดว้ยสาเหตุประการต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็มุ่งท่ีจะควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการังนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน พร้อมทั้งเร่งรัดให้จดัการแกไ้ขปัญหา
การถูกท าลายลงไปของทรัพยากรปะการังท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุประการต่างๆ ดงัท่ีไดท้  าการศึกษา
ในบทท่ี 4 ซ่ึงในบทน้ีจะมุ่งศึกษาวเิคราะห์ถึงนโยบายทางกฎหมายอาญาและการด าเนินการดา้นการ
คุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศไทยตลอดจนแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองหวัขอ้คือ ปัญหาเก่ียวกบัแนวนโยบาย
ทางกฎหมายและการด าเนินการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังใน
ปัจจุบนัของประเทศไทย และมาตรการทางอาญาในการแก้ไขปัญหา การด าเนินการด้านการ
คุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
5.1  ปัญหาเกี่ยวกับแนวนโยบายทางกฎหมายและการด าเนินการคุ้มครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในปัจจุบันของประเทศไทย 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินงานของรัฐดา้นการคุม้ครองและควบคุม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง และมาตรการทางอาญาท่ีใช้ในการคุม้ครองและควบคุม 
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง หากพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใชม้าตราการทาง
กฎหมายดงักล่าวนั้นเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีเกิดกบัทรัพยากรปะการังในธรรมชาติท่ีพบวา่ ยงัคงอยู่
ในสภาวะท่ีทรุดโทรมดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีทรัพยากรปะการังในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเล
หลายๆ แห่งทั้งในภาคตะวนัออกและในภาคใต ้ซ่ึงเคยมีแนวปะการังท่ีสวยงามและสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาตินั้น ในปัจจุบนัถูกท าลายลงไปดว้ยสาเหตุในประการต่างๆ รวมถึงการลกัลอบท าประมง
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ปะการังเพื่อการคา้ จนท าให้ทรัพยากรปะการังภายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลเหล่านั้น
ไดรั้บความเสียหายหรือเส่ือมโทรมลงจากเดิมเป็นอยา่งมาก 

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษามีความเห็นวา่สาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ี
ไดท้  าใหก้ระบวนการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังภายในเขต
พื้นท่ีคุม้ครองยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรนั้นเน่ืองมาจากแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
ตลอดจนการด าเนินการเพื่อการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ี
ไดถู้กน ามาใชน้ั้นยงัคงมีขอ้บกพร่องอยู ่ ซ่ึงขอ้บกพร่องดงักล่าวนั้นสามารถท่ีจะแบ่งศึกษาออกได้
เป็น 2 ประการดงัน้ี 
 5.1.1 ปัญหาดา้นนโยบายเก่ียวกบัการหา้มเอกชนใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
  หากพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังท่ีได้ท าการศึกษาไวแ้ล้วในบทท่ี 4 ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานของรัฐ และ
มาตรการทางอาญาท่ีใช้ในการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังใน
ประเทศไทย พบว่า มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมีแนวนโยบายเก่ียวกับการห้ามเอกชนใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประเภท ซ่ึงมีปัญหาในการใชบ้งัคบัอนัสามารถจะ
แบ่งประเด็นการวเิคราะห์เป็นประเด็นยอ่ยๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1.1.1 ปัญหาดา้นนโยบายจากแผนการด าเนินงานของรัฐดา้นการคุม้ครองและควบคุม
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
  จากการศึกษาแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐ  ในการก าหนด
กระบวนการ เพื่อการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังพบวา่ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศสนบัสนุนให้มีการ
จดัการ ท่ีดีเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวปะการังตลอดจนก าหนดเขตและหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ ในแนวเขตปะการัง การออกระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการครอบครองปะการัง1 ตลอดจน
สนบัสนุนประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากร
ปะการังไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนบัสนุนให้มีกฎหมายท่ีรองรับสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน
และชาวประมงขนาดเล็กในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชายฝ่ังโดยเฉพาะทรัพยกรประมงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื2 

                                                 
1  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  (2534).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิฉบับที ่7 (2535-2539).  หนา้ 22-24, 239-240. 
2  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา้ 142. 
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 แต่ในทางการตรากฎหมายเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายเพื่อการคุม้ครองและ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้นกลบัให้ความส าคญัแต่เพียงประเด็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรปะการังแต่เพียงประการเดียว โดยการตราบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อใช้ควบคุม        
การกระท ากิจกรรมของมนุษยท่ี์อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรปะการังท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ทั้งใน
กิจกรรมดา้นการประมงและกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว ดงัท่ีจะไดท้  าการวิเคราะห์ต่อไป ซ่ึงถือว่า
เป็นการพิจารณาจ ากดัสิทธิในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีไม่เป็นไปตามแนวนโยบาย
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศ 
ท่ีให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายของภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรปะการัง ท าใหใ้นความเป็นจริงแลว้ภาคเอกชนสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังได้แต่เพียงเพื่อการศึกษาและการท่องเท่ียวเท่านั้นมิได้รวมถึง    
การเพาะเล้ียงหรือการคา้ขายปะการังดงัเช่นในต่างประเทศ แต่อยา่งใด 
 นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงรูปแบบขององค์กรภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ
คุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังดงัท่ีไดท้  าการศึกษาไวแ้ลว้ในบทท่ี 4 
พบว่า ในทางการปฏิบติังานได้ให้ความส าคญักบัองค์การบริหารราชการส่วนกลางเป็นองค์กร
ภาครัฐท่ีมีบทบาทในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังมากท่ีสุด เพราะแนวนโยบายตลอดจนบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีไดรั้บการตราข้ึนเพื่อใช้
บงัคบัเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้นล้วน
แล้วแต่ถูกตราข้ึนโดยราชการส่วนกลางหลายๆ องค์กร เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช และกรมเจ้าท่า เป็นต้น           
ทั้งกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั และกฎหมายในล าดบัรอง   
 แต่หากพิจารณาถึงสถานท่ีตั้งของทรัพยากรปะการังท่ีกฎหมายมุ่งจะคุม้ครอง
และควบคุมการใชป้ระโยชน์แลว้ พบวา่สถานท่ีตั้งของแนวปะการังของประเทศไทยลว้นแลว้แต่อยู่
ในส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินของประเทศทั้งส้ิน ดงันั้นแทจ้ริงแลว้องคก์รของรัฐท่ีใชอ้  านาจปกครอง
ในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน จึงควรเป็นองค์กรส าคญัท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศ ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากว่าการท่ีจะอาศยั  
การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายจากองค์กรบริหารราชการ
ส่วนกลางเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะท าให้การคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศได้รับการคุม้ครองดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้ 
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 แมใ้นทางการบริหารราชการ ระบบราชการส่วนกลางจะไดเ้ปิดโอกาสให้กบั
องค์กรบริหารราชการในส่วนภูมิภาค และองค์กรบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินได้เขา้มามีบทบาท
ร่วมกนักบัองค์กรภาครัฐส่วนกลาง ในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการังท่ีอยู่
ภายในเขตท้องถ่ินของตน โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมีอยู่แล้วตาม
กฎหมาย อาทิเช่น พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 และพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 เป็นตน้ แต่มาตรการทางกฎหมายและแนวนโยบายการปฏิบติัใน
ประการต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการังภายใน
ทอ้งถ่ินนั้นก็ยงัคงเป็นมาตรการท่ีได้รับการก าหนด หรือสั่งการมาจากระบบบริหารราชการใน
ส่วนกลางแทบทั้งส้ิน องคก์รปกครองท่ีใช้อ านาจบริหารในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินจึงไม่ได้
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานแต่อยา่งใด องคก์รราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนทอ้งถ่ินคงมีหนา้ท่ีเพียงปฏิบติัการตามแนวนโยบายต่างๆ จากส่วนกลางตลอดจนบงัคบัการให้
เป็นไปตามกฎหมายฉบบันั้นๆ เท่านั้น  
 ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ชอ้  านาจบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
นั้น คือเจา้หน้าท่ีระบบราชการส่วนกลางท่ีได้ถูกส่งออกไปปฏิบติัหน้าท่ีประจ าการอยู่ในส่วน
ภูมิภาคเท่านั้น ส่วนเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ชอ้  านาจบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินแมจ้ะไดรั้บมอบหนา้ท่ี
ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ิน3 แต่การปฏิบติัราชการ
ของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นยงัคงตอ้งยึดแนวทางตามท่ีระบบราชการส่วนกลางไดก้ าหนดข้ึนมารวมถึง
กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยราชการส่วนกลางอนัได้แก่กฎหมายในระดับพระราชบญัญติัเป็นส าคญั          
ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนในส่วนภูมิภาคอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นจึงท าให้
แนวทางการปฏิบติัและการบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการคุม้ครองและควบคุม  
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังขององคก์รบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินของ
ประเทศไทยยงัไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงกับความต้องการ       
อนัแทจ้ริงของประชาชนในส่วนภูมิภาคท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ด าเนินงานต่างๆ ของรัฐได ้
 
 

                                                 
3  พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์รบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537, มาตรา 23 “ภายใตบ้งัคบัแห่ง

กฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดงัต่อไปน้ี ... (4) คุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม...” 
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  5.1.1.2 ปัญหาด้านนโยบายในมาตรการทางอาญาท่ีใช้ในการคุ้มครองและควบคุม   
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทย 

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ทั้งมาตรการเพื่อการคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่อาศยั และชนิดพนัธ์ุของ
ทรัพยากรปะการัง รวมถึงมาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังใน
กิจกรรมดา้นการประมงหรือในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่ารัฐมีแนวนโยบายในการ
บญัญติักฎหมายข้ึนเพื่อการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง โดย
สามารถแบ่งพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ปัญหาดา้นนโยบายการอนุรักษใ์นกฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองทรัพยากร
ปะการัง 
 จากการศึกษาพบวา่รัฐมีการวางมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การคุม้ครอง
ทรัพยากรปะการังเป็นจ านวนหลายฉบบั ไดแ้ก่การคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของทรัพยากรปะการัง 
และการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรปะการัง ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 
 ในปัจจุบนัมีการวางมาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่
อาศยัของทรัพยากรแนวปะการัง อาทิเช่น การประกาศให้แหล่งทรัพยากรแนวปะการังเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นพื้นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุตาม
พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 เป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และการวางมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ใน 
การคุ้มครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรปะการัง อาทิเช่น การคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของปะการังโดย    
การประกาศใหเ้ป็นสัตวคุ์ม้ครองตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 หรือโดย
การประกาศให้เป็นสัตวท่ี์ห้ามท าการประมงตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2490    
เป็นตน้ 
 จากกฎหมายดังกล่าวพบว่ามาตรการทางกฎหมายท่ีได้บัญญัติข้ึนใน
กฎหมายฉบบัต่างๆ นั้น มีแนวนโยบายท่ีเป็นการก าหนดให้หน่วยราชการมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ก าหนดชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้งการจะให้ความคุม้ครอง เช่น ทรัพยากรปะการัง 
และวางขอ้ก าหนดทางกฎหมายในควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลท่ีจะกระท าต่อทรัพยากรท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองนั้นๆ4 ท่ีเกิดข้ึนในเขตอ านาจของตน ตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครอง
เอาไว ้โดยก าหนดหา้มมิใหเ้อกชนมีอ านาจกระท าการใดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรปะการังภายใน
เขตพื้นดงักล่าว ตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดเอาไว ้อาทิเช่น พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
                                                 

4  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 23.  
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พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญติัหลกักฎหมายก าหนดหา้มไม่ให้ผูใ้ดท่ีท าการล่าสัตว ์ทั้งสัตวป่์าสงวนและสัตว์
ป่าคุม้ครอง และสัตวท์ัว่ไป หรือท าอนัตรายต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวด์งักล่าวภายในเขตพื้นท่ี
คุม้ครอง เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า5 ห้ามมิให้ผูใ้ดท าการประมงปะการัง หรือ
พยายามท าการประมงปะการัง6 มีไวใ้นครอบครองซ่ึงปะการัง หรือซากของปะการัง7 คา้ปะการัง 
ซากปะการัง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากซากของปะการัง8เก็บ ท าลาย หรือท าอนัตรายแก่แหล่งท่ีอยู่
ของปะการัง9 และน าเขา้หรือส่งออกซ่ึงปะการัง หรือซากของปะการัง หรือการน าผา่นซ่ึงปะการัง
หรือซากของปะการัง  

 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใดเก็บ
หา น าออกไป ท าดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตราย หรือท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงทรัพยากรปะการัง10 
กล่าวคือ การเก็บหาปะการังเพื่อน าไปจ าหน่ายไม่ว่าจะในรูปแบบท่ียงัมีชีวิตอยู่เพื่อการน าไป
เพาะเล้ียงหรือในรูปของซากปะการัง หรือการหา้มบุคคลใดน าสัตวอ์อกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติ 
หรือกระท าดว้ยประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว์11 กล่าวคือห้ามมิให้ท าประมงปะการังหรือการ
ท าประมงเพื่อจบัสัตวน์ ้าในบริเวณแนวปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติ   

 พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 ท่ีก าหนดห้ามมิให้มีผูใ้ดท าการ
ประมงสัตวน์ ้ า หรือท าการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทุกชนิดในเขตท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ ยกเวน้แต่ในกรณีท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเท่านั้น12 เป็นตน้ 

 ดงันั้นหากพิจารณาการคุม้ครองทรัพยากรปะการังในแง่ของการคุม้ครอง
แหล่งท่ีอยู่อาศยัของทรัพยากรแนวปะการัง จากการท่ีทรัพยากรปะการังเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลท่ีมีแหล่งท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเพื่อการคุ้มครองตามกฎหมายทั้ งหมด จากบทบัญญัติใน
กฎหมายดังกล่าว  จึงท าให้เอกชนถูกจ ากดัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังได้เพียงเพื่อ

                                                 
5  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 36 และมาตรา 42.  
6  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 16.  
7  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 19. 
8  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  20. 
9  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา  21.  
10  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ หา้มมิใหผู้ใ้ด... 
    (2) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายหรือท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงไม ้ยางไม ้

น ้ ามนัยาง น ้ ามนัสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน. 
11  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16… (3) น าสตัวอ์อกไป หรือท าดว้ยประการใดๆ 

ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สตัว ์
12  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490, มาตรา 9. 
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กิจกรรมทางด้านการศึกษาและการท่องเท่ียวเท่านั้ น โดยไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในกิจกรรม   การประมงปะการังได้เลย เพราะถูกจ ากัดด้วยบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 เม่ือพิจารณาถึงแนวการบญัญติักฎหมายท่ีแม้จะมีการเปิดโอกาสให้แก่
เอกชนสามารถท่ีจะเข้าใช้ประโยชน์ในการท าประมงสัตว์น ้ าภายในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดไวเ้พื่อ       
การอนุรักษ์ได้ โดยมีการบัญญัติเง่ือนไขให้ต้องมีการขอ และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี
ผู ้รับผิดชอบเสียก่อน เช่น การได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง  ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 แต่ในทา้ยท่ีสุดก็ไม่สามารถอนุญาตให้เอกชนรายใดสามารถ
เขา้ไปท าการประมงปะการังในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ดงักล่าวได้ เน่ืองด้วยปัญหาดา้นขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายท่ีถูกตราข้ึนเพื่อการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากรปะการังจากการใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมบางประเภท ยกตวัอยา่งเช่นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2521 ลง
วนัท่ี 10 มกราคม 2521 เร่ืองหา้มมิใหท้ าการประมงสัตวน์ ้ าชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเด็ดขาด ซ่ึงบญัญติั
ห้ามมิให้บุคคลใดท าการปะมงปะการังหรือหินปะการังทุกชนิดและทุกขนาดในทะเล หรืออ่าว
ภายในเขตทอ้งท่ีของจงัหวดัชายทะเลทุกๆ จงัหวดั ทั้งน้ีไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีการใดๆ ยกเวน้ไวแ้ต่
เพียงการท าประมงปะการังหรือหินปะการังเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ โดยท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมประมง เป็นตน้ 

(2)  ปัญหาดา้นนโยบายในกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใชป้ระโยชน์ของ
ทรัพยากรปะการัง  

 จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในประการต่างๆ ท่ีไดน้ ามาใชใ้น
การควบคุมกระบวนการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ซ่ึงไดแ้ก่มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ใน
การควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมดา้นการประมง และมาตรการทาง
กฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังจากการประกอบกิจกรรม     
การท่องเท่ียว ดงัท่ีไดท้  าการศึกษาไวใ้นบทท่ี 4 ซ่ึงสามารถแบ่งวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 (2.1)  นโยบายในกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมดา้นการประมง 

 จากการก าหนดมาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังจากกิจกรรมดา้นการประมง อาทิเช่น การก าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครองในการท าการประมง 
การก าหนดเง่ือนไขตามกฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชต้ลอดจนวธีิการในการท าการประมง รวมถึง
การวางขอ้ก าหนดห้ามท าการประมงตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นแนวนโยบายท่ีดีในการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยท าให้ปะการังและสัตวน์ ้ าในประเภทอ่ืนๆ ท่ีได้อาศยัอยู่
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ร่วมกนัในบริเวณแนวปะการังนั้นไม่ตอ้งถูกท าลายลงไปเน่ืองมาจากการท าประมงอนัสอดคลอ้ง             
กับแนวความคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล แต่เม่ือได้พิจารณาตามสภาพ      
ความเป็นจริงในปัจจุบนัแลว้ กลบัพบวา่แมมี้การก าหนดเขตพื้นท่ีคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มในทะเลตามกฎหมายฉบบัต่างๆ นั้น ก็ยงัมีบุคคลท่ีกระท าการละเมิดต่อบทบญัญติัของ
กฎหมายอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการลักลอบท าประมงหรือจับสัตว์น ้ าภายในเขตพื้นท่ี
คุม้ครอง13 ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีห้ามมิให้มีการท าประมงภายในเขตพื้นท่ีดงักล่าว สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะวา่ภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครองท่ีห้ามไม่ให้มีการท าประมงนั้น จะมีสัตวน์ ้ าในปริมาณท่ีมากกว่า
ในเขตพื้นท่ีท่ีรัฐอนุญาตให้ท าการประมงได ้รวมถึงมีสัตวท์ะเลสวยงามท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูนิ้ยม
น าสัตวท์ะเลสวยงามมาเพาะเล้ียงอย่างมิชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นจึงท าให้มีผูท่ี้ลกัลอบเขา้ไปท า   
การประมงภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครองอยูเ่ป็นประจ า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณของแนวปะการังท่ี
ตั้งอยูภ่ายในเขตของอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งต่าง ๆ ซ่ึงมีสัตวน์ ้ าอาศยัอยูอ่ยา่งชุกชุมนั้น ก็จะมี
ผูท่ี้ลกัลอบเขา้ท าการประมงและจบัสัตวน์ ้าโดยใชว้ธีิการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษ 
การใช้วตัถุระเบิด หรือการใช้เคร่ืองมือประมงในประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งผูป้ระกอบการ
ประมงรายยอ่ยและผูป้ระกอบการประมงในลกัษณะท่ีเป็นอุตสาหกรรม ซ่ึงถา้หากรัฐยงัปล่อยให้มี
การละเมิดบทบญัญติัของกฎหมายท่ีหา้มไหมี้การท าประมงภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครองแลว้ ก็จะท าให้
ทรัพยากรสัตวน์ ้าในทะเลตอ้งถูกท าลายลงไปอยา่งท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงได ้
 สาเหตุส าคญัประการหน่ึงของปัญหาท่ีท าให้มีผูท่ี้ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อ
บทบญัญติัของกฎหมาย โดยการลกัลอบท าการประมงภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครองต่างๆ นั้น ผูศึ้กษามี
ความเห็นว่าสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองมาจาก บทก าหนดโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นบาง
ประการ ยงัไม่มีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะยงัย ั้งไม่ให้ผูก้ระท าความผิดเกิดความเกรงกลวัยินยอม
ท่ีจะปฎิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูก้ระท าความผิดในลกัษณะท่ีเป็นการ
ประกอบอุตสาหกรรมการประมง เน่ืองจากรูปแบบของการลงโทษปรับดงักล่าวมีหลกัเกณฑ์ท่ี
ตายตวัตามก าหนดอตัราโทษขั้นต ่าสุด – สูงสุด โดยมิไดก้ าหนดตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการกระท าความผิด นอกจากนั้นยงัมีอตัราค่าปรับท่ีต ่ามาก เม่ือเทียบกับการกระท า
ความผิดและภาวะทางเศรษฐกิจแลว้ จึงจะเห็นได้ว่าในบางคร้ังผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการลงโทษปรับดงักล่าวน้อยมาก หรือแทบจะไม่เดือดร้อนเลย จึงมีผลท าให้
สภาพการบงัคบัใช้ (Sanction) ของกฎหมายฉบบันั้นๆ ไม่อาจบรรลุวตัถุประสงค์ของการลงโทษ

                                                 
13  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2553, 12 

มีนาคม).  ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้ปีงบประมาณ 2548-2552. สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก 
http://www.dnp.go.th/statistics/2552/stat2552.asp. 
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ตามทฤษฎีป้องปราบ (Deterrence) ได้ ดังจะเห็นได้จากตวัอย่างของการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยการน าเอาเคร่ืองมือส าหรับท าการประมงเข้าไปภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึงจะตอ้งระวางโทษปรับเพียงไม่เกินห้าร้อยบาท14    
เป็นตน้  
 นอกจากน้ีปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้มีผูท่ี้กระท าความผิด ต่อ
บทบญัญติัของกฎหมายนั้น ก็คงเป็นเพราะว่าพนกังานเจา้หน้าท่ีผูรั้กษาการตามกฎหมาย ซ่ึงได้
ปฎิบัติหน้าท่ีภายในเขตพื้นท่ีคุ้มครองนั้น ยงัไม่มีบทบาทในการด าเนินการเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาของความไม่พร้อมใน
ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน หรือปัญหาความไม่เพียงพอของอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครองเหล่านั้น หรือแมก้ระทัง่ปัญหาการคอรัปชัน่การติดสินบนต่อ
เจา้หนา้ท่ีเพื่อท่ีจะเขา้ไปกระท าความผดิไดโ้ดยจะไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ ดงันั้นจึงท า
ให้ยงัมีผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมายโดยการลกัลอบท าประมงภายในเขตพื้นท่ี
คุม้ครองอยู่ต่อไป ซ่ึงถา้หากปัญหาและอุปสรรคในประการต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ขให้ลุล่วงไปได้
แล้ว ก็จะท าให้ทรัพยากรปะการังภายในเขตพื้นท่ีคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูก
ท าลายลงไปเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการลักลอบท าประมงภายในพื้นท่ีคุ้มครองตาม
กฎหมาย 

 (2.2) นโยบายในกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรปะการังจากการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
  แมใ้นปัจจุบนัรัฐจะไดก้ าหนดมาตรการทางกฎหมายมาเพื่อควบคุม
กิจกรรม การท่องเท่ียวท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของทรัพยากรปะการัง โดยก าหนด
นโยบายเชิงควบคุมและป้องปรามการกระท าความผิด แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้ก็ยงัพบการฝ่า
ฝืนท่ีเป็นการกระท าอันเป็นความผิดต่อกฎหมายอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น การท่ีนักท่องเท่ียว
ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยไม่มีความระมดัระวงัก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ปะการังในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทิ้งขยะส่ิงปฏิกูลลงในท้องทะเล การเหยียบหักปะการังใน
กิจกรรมการด าน ้ า การหักเก็บปะการังเพื่อน าไปเป็นท่ีระลึก การซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกท่ีท าจาก
ปะการัง หรือซากของสัตว์ทะเลสวยงามท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณแนวปะการังโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซ่ึงสามารถพบเห็นได้อยู่เสมอในสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล เช่น ชายหาดหัวหิน เกาะ
เสมด็ เกาะชา้ง เป็นตน้  

                                                 
14  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 27. 
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  หากจะพิจารณาถึงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหาดงักล่าว จาก
การศึกษาพบวา่คือการขาดความเคร่งครัดในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีดูแล
พื้นท่ีคุม้ครองทางทะเล กล่าวคือ เจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าอยูใ่นอุทยานแห่งชาติแห่งต่าง ๆ 
นั้นจะมีการน าเอาหลกัการในทางกฎหมายในพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาปรับใช้
กบักระบวนการในการคุม้ครองดูแลทรัพยากรปะการังน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีการบงัคบัใช้
กฎหมายในอุทยานแห่งชาติบางพื้นท่ีเลย เม่ือเทียบกบัการบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หนา้ท่ีในเร่ือง
อ่ืนๆ เช่นการบุกรุกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเพื่อเขา้ไปตั้งถ่ินฐานของราษฎร การทิ้งขยะมูลฝอย หรือ
การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติเหล่าน้ีเป็นตน้15 ซ่ึงความผิดท่ีมีการบงัคบัใช้
กฎหมายดงักล่าวนั้น จะเป็นการกระท าความผดิท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบการกระท าไดโ้ดยง่าย 
และสามารถท่ีจะจบักุมไดโ้ดยมีพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ความผิด ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการ
กระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรปะการัง ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ในทะเล 
ดงันั้นจึงท าใหต้รวจพบการกระท าผิดท าไดย้าก อีกทั้งปัญหาของการกระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรปะการังภายในเขตอุทยานแห่งชาติ บางส่วนก็จะเป็นปัญหาในเร่ืองของการเกิดผล
กระทบโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มจากการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ อาทิเช่น 
ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้ า ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีในส่วนปฏิบติัการของอุทยานแห่งชาตินั้น 
ไม่สามารถท่ีจะตรวจพบหรือพิสูจน์การกระท าความผิดได้ด้วยตนเอง เพราะไม่ใช่ความผิดใน
ลักษณะท่ีเป็นการกระท าความผิดทางกายภาพ ซ่ึงสามารถจะตรวจพบและพิสูจน์การกระท า
ความผิดได้โดยง่ายเหมือนเช่นกบัการหักขุดเจาะท าประมงปะการังไปครอบครองหรือจ าหน่าย 
ดงันั้นจึงท าให้เจา้หน้าท่ีของส่วนอุทยานแห่งชาติไม่สามารถท่ีจะใช้อ านาจของตนเองท่ีมีอยู่ตาม
บทบญัญัติของกฎหมายได้อย่างเต็มท่ี และเน่ืองจากปัญหาในเร่ืองของการพิสูจน์การกระท า
ความผิด หรือปัญหาในเร่ืองของการละเลยไม่บงัคบัใช้บทบญัญติัของกฎหมายท่ีมีอยู่ดว้ยเหตุผล
ประการใดๆ ก็ตาม  นบัไดว้า่เป็นปัญหาอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้การบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมาย
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะยบัย ั้งไม่ใหมี้ผูท่ี้กระท าความผดิตามบทบญัญติัของกฎหมายได ้
  ซ่ึงในประเด็นปัญหาน้ีผูศึ้กษามีความเห็นวา่นอกจากรัฐจะตอ้งกวน
ขนัใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แมเ้ร่ืองนั้นจะเป็นเร่ืองเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ตามนอกจากนั้นควรท่ีจะเร่งส่งเสริมให้มีการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Eco-Tourism) ในรูปแบบต่างๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากร

                                                 
15  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2553, 12 

มีนาคม).  ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้ปีงบประมาณ 2548-2552. สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก 
http://www.dnp.go.th/statistics/2552/stat2552.asp. 
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ปะการังท่ีสวยงามอาศยัอยู ่เช่น ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งต่างๆ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้
นกัท่องเท่ียวไดม้องเห็นคุณค่า ในระบบนิเวศตามธรรมชาติของทรัพยากรปะการัง และตระหนกัถึง
ความจ าเป็นร่วมกนัในการดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรปะการังเหล่านั้นเอาไวใ้ห้คงอยูต่่อไป และไม่
กระท าการอนัเป็นความผดิต่อกฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 
  ส าหรับส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่ืองผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนจาก    
การกระท าของกลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวนั้น รัฐสามารถจะใช้วิธีในการพิจารณาเพื่อ
ออกใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการท่ีจะด าเนินกิจการดา้นการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีแนว
ปะการังตั้งอยู ่ อาทิเช่น ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยพิจารณาอนุญาตเฉพาะแต่กิจกรรม
การท่องเท่ียวประเภทท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกบัสภาพความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของทรัพยากร
ปะการังในแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น พร้อมทั้งการก าหนดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบผูท่ี้
ไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ให้ด าเนินกิจการไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐไดก้ าหนดเอาไวใ้นการอนุญาตดงักล่าว 
ซ่ึงถา้หากผูใ้ด ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ พนกังานเจา้หน้าท่ีของรัฐก็จะ
ด าเนินการเพื่อการพิจารณายกเลิกการอนุญาตนั้นต่อไป ซ่ึงมาตรการทางปกครองดงักล่าวนั้น รัฐ
สามารถท่ีจะด าเนินการได้ทันทีโดยการให้อ านาจตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นผู ้
รักษาการตามกฎหมายในฉบบัต่างๆ อาทิเช่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นตน้ 
  นอกจากการพิจารณาเร่ืองการลงโทษตามบทบญัญติัของกฏหมาย 
ผูศึ้กษามีความเห็นว่าปัญหาด้านนโยบายในกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรประการังนั้น จะถูกแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเขา้ใจสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงและจะตอ้งเร่งเสริมสร้างจิตส านึกให้กบัทุกฝ่ายท่ีใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรประการังใหไ้ดรั้บทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรปะการังในฐานะท่ี
เป็นแหล่งก าเนิดของทรัพยากรการประมง และมีความส าคญัต่อระบบนิเวศโดยรวมของทะเล ทั้งน้ี      
เพื่อท่ีจะท าให้บุคคลทุกคนไดรั้บรู้ และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฏหมาย ท่ีรัฐได้
ก าหนดข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค ์ในการคุม้ครองทรัพยากรปะการังใหค้งอยูต่่อไป  
 5.1.2 ปัญหาดา้นการทุจริตคอรัปชัน่จากกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรปะการัง 
 จากการศึกษาแนวนโยบายและมาตรการในการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการังพบวา่แนวนโยบายและมาตรการต่างๆ นั้นเป็นไปในลกัษณะท่ีเคร่งครัดท า
ให้ภาคเอกชนไม่สามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประเภท เช่น 
การประมงปะการังตลอดจนการครอบครองหรือค้าปะการังได้ นอกจากน้ีจากลักษณะของ          
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การบญัญติักฎหมายท่ีเป็นขอ้ห้ามมิให้กระท าการดงักล่าวแลว้ ยงัมีการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
มีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังภายในขอบเขตอ านาจของตนตามท่ีกฎหมายไดบ้ัญญติัไว ้โดยก าหนดมาตรการ
การลงโทษทางอาญาส าหรับผูฝ่้าฝืนไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 นอกจากปัญหาด้านนโยบายของการบญัญติักฎหมายเพื่อการคุ้มครองและควบคุม    
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังดังท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในปัจจุบนัการเล้ียงปะการังหรือ
สัตว์ทะเลสวยงามในแนวปะการังเป็นกิจกรรมท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีตั้ งแต่       
การเล้ียงเพื่อความสวยงามเป็นงานอดิเรกไปจนเล้ียงเพื่อการคา้อยา่งธุรกิจ อีกทั้งจากความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยใีนการเพาะเล้ียง16 ท าใหส้ามารถเล้ียงและขยายพนัธ์ุปะการังไดแ้มใ้นตูก้ระจกหรือท่ี
เรียกว่าระบบกกัขงั (Captive System) จึงท าให้เกิดปัญหาการลกัลอบการท าประมงปะการังเพื่อ
การค้า โดยการลกัลอบน าข้ึนมาจากธรรมชาติในเขตพื้นท่ีคุม้ครอง หรือการลับลอบน าเข้าจาก
ต่างประเทศผา่นทางท่าอากาศยานเพื่อการคา้ ซ่ึงท ารายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบกิจการดา้นน้ีอย่างมาก 
ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นการทุจริตคอรัปชัน่จากกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการังโดยสามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง ซ่ึงไดแ้ก่การคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุของทรัพยากร
แนวปะการัง ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังจากกิจกรรมด้านการประมง และการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่ากฎหมาย
ดงักล่าวนั้นให้ความส าคญักบัการบญัญติัขอ้ห้าม และเง่ือนไขในการกระท าการ หรือขอ้ห้ามมิให้
กระท าการของบุคคลตลอดจนกระบวนการในการลงโทษผูฝ่้าฝืนต่อกฎหมายโดยใชม้าตรการทาง
กฎหมายอาญา อนัไดแ้ก่การใชโ้ทษจ าคุก โทษปรับ หรือทั้งจ  าคุกและปรับ เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาท
อย่างมากในกระบวนการใช้บงัคบักฎหมายเพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบั       
นั้ นๆ ก็คือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้มีหน้าท่ีปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายฉบับนั้นๆ ก าหนดไว้ เช่น  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 
2490 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นตน้  
 ดงันั้นการท่ีกฎหมายใหค้วามส าคญัต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการบงัคบัการตามกฎหมาย
ท่ีใช้โทษทางอาญาเป็นกฎเกณฑ์ในการบงัคบั ท าให้เกิดปัญหาการพยายามติดสินบนต่อพนกังาน
                                                 

16  วรเทพ มุธุวรรณ.  (2553, พฤศจิกายน).  “ระบบการเล้ียงปะการังและสตัวท์ะเลสวยงามในแนว
ปะการัง.”  นิตยสารอควาเร่ียมบสิ, 1, 5.  หนา้ 112. 
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เจ้าหน้าท่ีผู ้บังคับการตามกฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้า ท่ีกระท าการ                
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหน้าท่ี ซ่ึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา17 อันมีลักษณะเป็นการทุจริตคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการคุ้มครองและควบคุม           
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้น การท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลและบงัคบัการให้เป็นไป
ตามกฎหมายฉบบันั้นๆ ยอมรับเงินรับสินบนจากกลุ่มพอ่คา้ผูป้ระกอบกิจการการท าประมงปะการัง
ภายในประเทศ น าเขา้หรือคา้ปะการัง โดยมีขอ้ตกลงวา่จะไม่ด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท่ี้กระท า
การฝ่าฝืนกฎหมาย อนัเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี ท่ีส่งผลให้เกิดการกระท าความผิดตามกฎหมายท่ี
บัญญัติไวเ้พื่อให้การคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง อาทิเช่น          
การลกัลอบท าประมงขุดเจาะปะการังภายในเขตพื้นท่ีคุม้ครอง การน าเขา้มาจากต่างประเทศโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย การขนส่งปะการังทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อการคา้ ดงัท่ี
สามารถพบเห็นไดจ้ากสถานท่ีคา้ปะการังและสัตวท์ะเลสวยงาม เช่น ตลาดนดัซนัเดย ์หรือตลาดนดั
สวนจตุจตัร แมก้ระทัง่การคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั 
 
5.2  มาตรการทางอาญาในการแก้ไขปัญหาการด าเนินการด้านการคุ้มครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

จากการศึกษาแนวนโยบายดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแนวนโยบายดงัท่ีไดก้ล่าวเอาไวข้า้งตน้ อนัเป็นสาเหตุท่ีส าคญั
ท่ีท าใหก้ระบวนการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงคด์า้นการคุม้ครอง และควบคุม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ   
เพียงพอท่ีจะน าเอามาปรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังในประเทศไทยได้ ดงันั้นถ้าหาก
แนวนโยบายตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะไดรั้บการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึนก็จะท าให้ภารกิจดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังของประเทศไทยส าเร็จลุล่วงไปได ้และท าให้ทรัพยากรปะการังไดรั้บการคุม้ครองดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยแบ่งหัวขอ้การศึกษาออกเป็น 3 หัวขอ้ดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

                                                 
17  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 144 ผูใ้ดให ้ขอใหห้รือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่

เจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งรัฐ สมาชิกสภาจงัหวดัหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวงิการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ. 
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 5.2.1 การปรับปรุงนโยบายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการห้ามเอกชนใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการัง 
 จากท่ีได้ท าการศึกษาถึงปัญหาเก่ียวกบัแนวนโยบายทางกฎหมายและการด าเนินการ 
เพื่อการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในปัจจุบันของ       
ประเทศไทย ท าให้ผูศึ้กษาพบขอ้บกพร่องบางประการของกฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั กล่าวคือ
ปัญหาด้านแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีมีลกัษณะ เป็นการจ ากดัสิทธิในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังท่ีไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึง            
แผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศ ท่ีให้ความส าคญักบัการใชป้ระโยชน์ท่ีหลากหลาย
ของภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรปะการัง แต่
กฎหมายท่ีตราข้ึนกลบัมิได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังในกิจกรรมบางประเภทไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 ทั้งในปัจจุบนัความตอ้งการของภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
กลับมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน จากความสนใจและความต้องการของภาคเอกชนท่ีจะท า        
การเพาะเล้ียงปะการัง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพาะเล้ียง18ท าให้
ภาคเอกชนสามารถเล้ียงและขยายพนัธ์ุปะการังไดแ้มใ้นตูก้ระจกหรือท่ีเรียกวา่ระบบกกัขงั (Captive 
System) โดยการสร้างสภาวะแวดลอ้มจ าลองของทะเลมาไวใ้นสถานท่ีท่ีตอ้งการ โดยการจ าลอง
สภาพแวดล้อมน้ีตอ้งให้สัตวท์ะเลท่ีน ามาเพาะเล้ียงนั้นสามารถปรับตวัเพื่อความอยู่รอดได ้ซ่ึงมี  
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด และ      
ท าใหส้ัตวท์ะเลท่ีน ามาเพาะเล้ียงนั้นด ารงชีวติอยูไ่ด้19  
 ดงันั้นเพื่อเป็นการประสานประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
โดยกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังตามแนวนโยบายของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศ และ
เพื่อแกไ้ขปัญหาการจ ากดัสิทธิของประชาชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ผูศึ้กษาจึงมี
ความเห็นวา่ภาครัฐควรมีการพิจารณาปรับปรุงแนวนโยบายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองและ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีไม่อนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประเภทเสียใหม่ให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายยิ่งข้ึน   

                                                 
18  วรเทพ มุธุวรรณ.  หนา้เดิม. 
19  ทศัพล กระจ่างดารา.  (2543).  การเลีย้งปลาสวยงามทะเล.  หนา้ 2.  
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โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวนโยบายด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังใน
กฎหมายของต่างประเทศดงัท่ีไดท้  าการศึกษาไวแ้ลว้ ดงัต่อไปน้ี 

(1) หน่วยงานของรัฐผูมี้หน้าท่ีในการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ควรมีการปรับปรุงตรวจสอบกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั
ให้มีแนวนโยบายท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกบัแนวนโยบายของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงแผนแม่บทด้านการจดัการปะการังของประเทศ ท่ีมีการเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการทรัพยากรปะการังและสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมต่างๆ ได้ภายใตก้ารควบคุมตรวจสอบอย่างมีระบบ
กฎเกณฑ ์ดงัเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีการก าหนดแผนปฏิบติัการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์แนว
ปะการัง (National Action Plan) ของหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปะการังแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา [The United States Coral Reef Task Force (USCRTF)] ซ่ึงเป็นท่ีมาของ   
การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศท่ีว่าด้วยการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ดงันั้นหากประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครอง
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตลอดจนแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศแลว้ก็จะเป็นการประสาน
ประโยชน์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรปะการังกบัการควบคุมใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดงักล่าวได้
อยา่งดียิง่ 

(2) การพิจารณาน าเอาแนวนโยบายดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์เขา้มา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังท่ีมีอยู่ แมใ้นปัจจุบนัแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศไทยจะมีการก าหนด
แบ่งเขตพื้นท่ีเพื่อการใช้ประโยชน์เอาไวเ้ป็น 3 เขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์อนัประกอบไปด้วย      
เขตการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียว นันทนาการ เขตการดูแลท้องถ่ิน และเขตอนุรักษ์เพื่อ    
ความสมดุลของระบบนิเวศและการวจิยั ดงัท่ีไดศึ้กษารายละเอียดเอาไวใ้นบทท่ี 4 แต่ในทางบญัญติั
กฎหมายเพื่อการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังก็มิไดใ้ห้ความส าคญั
กบัรายละเอียดของเขตพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีมีความหลากหลายดา้นการใช้ประโยชน์เท่าใดนกั 
ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวนโยบายด้านการแบ่งเขตพื้นท่ีเพื่อการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศออสเตรเลีย ท่ีไดท้  าการแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์
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จากทรัพยากรธรรมชาติของแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติ The Great Barrier Reef Marine 
ออกเป็น 9 เขต20 ดงัท่ีไดท้  าการศึกษาไวใ้นบทท่ี 3 หวัขอ้ท่ี 3.4  
  ซ่ึงจากการแบ่งเขตพื้นท่ีให้มีความหลากหลายโดยก าหนดให้มีความเหมาะกับ
รูปแบบของการใชป้ระโยชน์สามารถท าให้การก าหนดมาตราการดา้นการคุม้ครองและควบคุมการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังเป็นไปไดโ้ดยสะดวกต่อการดูแลและการควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐดว้ย ซ่ึงหากประเทศไทยพิจารณาน าเอาแนวนโยบายการก าหนดเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์
ในลกัษณะดงักล่าวมาใช้ก็จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อกระบวนการดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

(3) การสนับสนุนให้มีองค์กรกลางท่ีท าการศึกษา วิจยั ส ารวจ และติดตามผลเพื่อ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินงานด้านการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง  
  จากการศึกษาถึงองคก์รภาครัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทยในบทท่ี 4 หัวขอ้ท่ี 4.1.2 ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบั
องค์การบริหารราชการส่วนกลางเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าท่ีด้าน              
การคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ทั้ งเป็นองค์กรท่ีมีอิทธิผลต่อ      
การก าหนดแนวนโยบายตลอดจนตราบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีบงัคบัเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครอง
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ในประเด็นน้ีจากการศึกษาพบว่าองค์การ
บริหารราชการส่วนกลางท่ีปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังนั้น ก็มีจ  านวนหลายองคก์รท าให้ในบางคร้ังการปฏิบติังานเกิดความทบัซ้อนกนั
ของอ านาจหนา้ท่ี รวมถึงความไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกบัของการตรากฎหมายเพื่อการบงัคบัใช ้
ซ่ึงท าให้ยากต่อการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีมากมายหลายฉบบัและใช้บงัคบัโดย
องคก์รท่ีแตกต่างกนั รวมถึงยากต่อการพฒันาและปรับปรุงกฎหมายต่อไปในภายภาคหนา้  
  ดังนั้นหากมีการจดัตั้ งองค์กรกลางท่ีมีสมาชิกอนัประกอบไปด้วยตวัแทนจาก
องค์กรภาครัฐองค์กรต่างๆ ทั้ งจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน สถาบัน        
การศึกษาวิจยัทางทะเล รวมถึงตวัแทนจากภาคเอกชนโดยร่วมกนัจดัตั้งเป็นองคก์ร ยกตวัอยา่งเช่น

                                                 
20  Australian Government Great Barrier Reef Marine Park Authority.  (2004, July).  Zoning guide to 

using the Marine Park.  Retrieved October 20, 2010, from 
http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/management/zoning/ 
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องคก์รสภาเพื่อการคา้สัตวน์ ้า (MAC)21 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการท าการศึกษา วิจยั ส ารวจ 
และติดตามผลเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้ในการประเมินงานด้านการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง เพื่อการเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความเหมาะสมต่อการอนุรักษแ์ละการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศไทย 
 5.2.2 การก าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวกบัการก าหนดความผิดและการลงโทษ
ในการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
  ทรัพยากรปะการังเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดท่ีใช้แลว้เกิดข้ึนทดแทนหรือสามารถ
รักษาให้คงอยู่ได้22 เป็นสมบติัร่วมกนัของคนในชาติท่ีเอกชนในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของคนในชาติ          
มีความตอ้งการท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ตามคุณค่าของทรัพยากรปะการังนั้น ดงันั้นการตรากฎหมาย
เพื่อจ ากดัสิทธิแก่ภาคเอกชนในฐานะเป็นเจา้ของร่วมกนัแห่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่อนุญาตให้
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในบางกิจกรรมท่ีภาคเอกชนพิจารณาว่าสมควรให้มีการใช้
ประโยชน์ไดน้ั้น จึงเป็นท่ีมาของการฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 
 หากพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายของการกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองทรัพยากรปะการัง ซ่ึงมีลักษณะท่ีมุ่งท่ีจะให้ความคุม้ครองแก่ประโยชน์
ส่วนรวมทางทรัพยากรร่วมกันของคนในชาติ หากจะมีผูใ้ดผูห้น่ึงเข้าไปท าลายหรือแสวงหา
ประโยชนโ์ดยมิชอบดว้ยกฎหมายแลว้ยอ่มเป็นการกระท าความผดิต่อส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งจะคุม้ครอง  
 จากการศึกษาแนวนโยบายทางกฎหมายอาญาและการด าเนินการดา้นการคุม้ครองและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในประเทศไทยในบทท่ี 4 พิจารณาไดว้่ามาตรการ
ทางอาญาท่ีใชใ้นกระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้นยงัมี
ปัญหาซ่ึงสมควรไดรั้บการพิจารณาเพื่อปรับปรุงก าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวกบัการ
ก าหนดความผิดและการลงโทษในการคุม้ครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการัง ดงัต่อไปน้ี 
 5.2.2.1  การก าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
ความผดิในการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 

                                                 
21   Marine Aquarium Council.  (2009, January).  Marine Aquarium Council information.  Retrieved 

March 10, 2010, from http://www.aquariumcouncil.org/Default.aspx. 
22   ศศินา ภารา.  เล่มเดิม.  หนา้ 20. 
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 จากการศึกษาแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดให้การกระท าเป็นความผิด
อาญา (Criminalization) และทฤษฎีเก่ียวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมาย ในบทท่ี 2 สามารถ
พิจารณาไดว้่าลกัษณะของความผิดตามกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังนั้น มีลกัษณะเป็นกฎหมายเทคนิค (Technical Law) กล่าวคือ เป็นกฎหมายท่ี
เกิดข้ึนโดยเจตจ านงของมนุษยต์ามความมุ่งหมายบางประการ กล่าวคือเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัโดย
อาศยัเหตุผลในทางเทคนิค (Technical Reason) เท่านั้น23 ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายอาญาในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดให้การกระท าเป็นความผิดอาญาในกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้นมีลกัษณะคือ การบญัญติัห้ามมิให้บุคคลกระท า
การใดไวเ้ป็นส าคญั ยกตวัอย่างเช่น ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ท่ี
ก าหนดห้ามไม่ให้เอกชนผูใ้ดท าการประมงปะการัง หรือพยายามท าการประมงปะการัง24 ซ่ึงเป็น
การบญัญติั ขอ้ห้ามมิให้กระท าไวโ้ดยเด็ดขาด หรือตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ท่ีบญัญติัห้ามมิให้ผูใ้ดคา้ปะการัง ซากปะการัง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามา
จากซากของปะการัง ยกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นตน้  

 จากบทบญัญติัแห่งกฎหมายฉบบัดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายทาง
กฎหมาย ท่ีสมควรไดรั้บการพิจารณาแกไ้ข เพราะเม่ือวิทยาการและรูปแบบของการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรปะการังเปล่ียนแปลงไป แนวนโยบายทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดความผิดใน  
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้นก็สมควรท่ีจะไดรั้บการพิจารณา
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมข้ึนดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ไวใ้นส่วนท่ี 5.1.1.2 โดยส่วนท่ีเป็นขอ้ก าหนดว่า
ดว้ยมาตรการทางกฎหมายอาญาท่ีมีอยูน่ั้นก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคงมีอยูต่่อไป เพราะหากมีการ
แกไ้ขยกเลิกบทบญัญติัท่ีเป็นขอ้ห้ามกระท าการต่างๆ โดยก าหนดอนุญาตให้สามารถกระท าการ
ต่างๆ ได้โดยปราศจากการควบคุมแล้ว ก็จะส่งผลให้ทรัพยากรปะการังท่ีมีค่าเหล่าน้ีสูญส้ินไป
โดยเร็ว  
 การก าหนดบทบัญญัติท่ีให้ภาคเอกชนสามารถเข้าด าเนินกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ได้ภายใตก้ารควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยกฎหมาย สามารถพิจารณาใช้วิธีการด้านการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้จะได้รับการอนุญาตให้กระท า เพื่อพิจารณาถึง                
ความเหมาะสมในการด าเนินการออกใบอนุญาต อน่ึงหากมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายฉบบัเดิมท่ีเปิด
ช่องใหมี้การขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไดอ้ยูแ่ลว้นั้น แต่ทวา่โดยก าหนดให้เป็น
การใชอ้ านาจดุลยพินิจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีปราศจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายและหลกัวิชาการ
                                                 

23  ปรีดี เกษมทรัพย.์  (2531).  เล่มเดิม.  หนา้. 8-9. 
24  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535, มาตรา 16. 
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ท่ีชดัเจนในการพิจารณาอนุญาต ก็สมควรให้มีการก าหนดเง่ือนไขและกระบวนการในการพิจารณา
ค าขออนุญาตของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความชดัเจนตามหลกัวชิาการ และประกาศให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบอย่างแพร่หลาย เพื่อให้บทกฎหมายท่ีมีอยู่ได้สามารถน ามาใช้เพื่อการคุม้ครองและควบคุม  
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2.2 การก าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงโทษ
ในการคุม้ครองและการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
 จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย ใน
บทท่ี 2 สามารถพิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายของการลงโทษตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
คุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้น มีท่ีมาจากแนวความคิดในทฤษฎี
ข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence)25 ท่ีพิจารณาว่า การลงโทษท่ีจะมีผลต่อการข่มขู่ยบัย ั้งผูก้ระท าความผิดได้
นั้น ผูล้งโทษตอ้งก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมจนท าให้ผูก้ระท าความผิดเกรงกลวั เพราะบุคคล
ผูก้ระท า การจะค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีตามมาจากการกระท าความผิด หากการกระท าความผิด
ไดผ้ลดีมากกวา่โทษท่ีไดรั้บผูน้ั้นจะกระท าความผดิ แต่หากโทษท่ีไดรั้บมีมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีได้
จากการกระท าความผดิผูก้ระท าก็จะไม่กระท าความผดิ  
 ทั้งน้ีการข่มขู่ยบัย ั้งน้ีต้องมีข้ึนในสองลักษณะ คือ การข่มขู่โดยเฉพาะ ซ่ึง
หมายถึงการลงโทษเป็นการข่มขู่ยบัย ั้งผูถู้กลงโทษเองมิให้กระท าความผิดอีก ส่วนอีกลกัษณะหน่ึง
คือส่วนของการลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีให้มีผลเป็นการข่มขู่โดยทัว่ไป กล่าวคือสามารถท าให้
ประชาชนเห็นการลงโทษแลว้เกิดความกลวัและไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิดนั้นๆ ด้วย ดงัเช่นท่ี
ปรากฎในเร่ืองการก าหนดโทษทางอาญาในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
เป็นตน้  
 จากการพิจารณาแนวความคิดของ Jeremy Bentham นักอาชญวิทยาท่ีได้
เสนอแนะหลกัเกณฑข์องการลงโทษท่ีจะมีผลเป็นการยบัย ั้งการกระท าความผิดไดไ้วว้า่ การลงโทษ
ท่ีจะมีผลเป็นการยบัย ั้งการกระท าความผิดได้นั้น ไม่ไดห้มายถึงการก าหนดโทษท่ีรุนแรงแต่เพียง
เท่านั้นหากแต่ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ กล่าวคือ  
 ประการแรก การบงัคบัโทษตอ้งแน่นอนไม่เลือกปฏิบติั  
 ประการท่ีสอง การลงโทษต้องรุนแรงพอท่ีจะยบัย ั้งมิให้คนคิดท่ีจะกระท า
ความผดิ  
 ประการท่ีสาม การลงโทษตอ้งรวดเร็ว และ 
                                                 

25  สถาบนัวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรม ส านกังานกิจการยติุธรรม.  (2551).  การก าหนดช้ันโทษ
และการน าไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา.  หนา้ 5. 
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 ประการสุดทา้ย การลงโทษตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้คนทัว่ไปไดรั้บรู้
ถึงผลของการกระท าความผดิ อนัเป็นการข่มขู่โดยทัว่ไป26  
 จากแนวความคิดท่ีไดท้  าการศึกษาไวด้งักล่าว ผูศึ้กษามีความเห็นวา่บทก าหนด
โทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังในปัจจุบนั ยงัไม่มีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถข่มขู่ยงัย ั้งไม่ให้ผูก้ระท า
ความผิดเกิดความเกรงกลวัและยินยอมท่ีจะปฎิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ส าหรับผูก้ระท าความผดิท่ีไดรั้บผลตอบแทนจากการกระท าความผดิเป็นจ านวนมาก  
 หากจะพิจารณาถึงการก าหนดโทษท่ีใช้ในกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ      
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังนั้น โทษปรับเป็นโทษทางอาญาท่ี
ไดรั้บการน ามาใชเ้ป็นสภาพบงัคบัส าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง นอกเหนือจากโทษจ าคุก โดยท่ีการลงโทษปรับ เป็นการลงโทษ
ต่อทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผิดตามวตัถุประสงค ์เพื่อการป้องปรามหรือการข่มขู่ (Deterrence) 
เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดมีความเข็ดหลาบ ไม่กระท าผิดซ ้ าอีก เน่ืองจากเกิดความกลวัในผลท่ีตนจะ
ไดรั้บจากการถูกลงโทษ27  
 จากการศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการคุม้ครองและ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ท าใหท้ราบวา่โทษปรับท่ีใชใ้นกฎหมายดงักล่าวนั้น 
มีลกัษณะคือการลงโทษปรับแบบตายตวั หรือตามอตัราขั้นสูงสุด - ต  ่าสุด ท่ีมีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
มาตรานั้นๆ (Fixed-Sum System) กล่าวคือ เป็นการก าหนดอตัราโทษปรับท่ีแน่นอนซ่ึงศาลจะปรับ
ไดไ้ม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายฉบบันั้นๆ ก าหนดเอาไว ้ซ่ึงอาจระบุเฉพาะในอตัราขั้นสูง เช่นมาตรา 
47 แห่งพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท่ีบญัญติัว่า “ผูใ้ดท าการประมง
ปะการัง หรือพยายามท าการประมงปะการัง โดยมิไดเ้ป็นการกระท าไปเพื่อประโยชน์ในดา้นการ
ส ารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการและการเพาะพนัธ์ุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวส์าธารณะ ซ่ึง
ผูก้ระท ามิใช่ทางราชการภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า  ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” โดยการก าหนดช่วงของ
ค่าปรับดงักล่าวเปิดโอกาสใหศ้าลไดใ้ชดุ้ลยพินิจซ่ึงศาลจะตอ้งก าหนดอตัราโทษปรับดงักล่าวให้ได้
สัดส่วนและเหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิดแต่ละราย ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาในการขาดหลกัเกณฑ์ท่ี
แน่นอนในการก าหนดอตัราค่าปรับใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท าความผดิแต่ละราย 

                                                 
26  ณรงค ์ใจหาญ.  (2543).  กฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษและวธีิการเพือ่ความปลอดภัย.   หนา้ 29. 
27  พิชยนต ์ นิพาสพงษ.์  (2542).  เล่มเดิม.  หนา้ 5. 
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 นอกจากนั้นในความผิดอาญาบางฐานยงัก าหนดอตัราค่าปรับค่อนขา้งต ่ามาก 
หากเปรียบเทียบกบัการกระท าความผิดและผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บ เช่นลกัษณะ
ของอตัราโทษปรับท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงก าหนดอตัราโทษปรับขั้นสูงสุดท่ีมีจ านวนไม่
สูงและไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ส าหรับผูก้ระท า
ความผดิท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายในเร่ืองการลงโทษปรับ 
 การปรับในอตัราดงักล่าวอาจไม่ก่อให้ผูก้ระท าความผิดรู้สึกเข็ดหลาบไดเ้ลย 
ซ่ึงขดัต่อวตัถุประสงค์ของการลงโทษปรับท่ีมีเป้าหมายท่ีจะท าให้ผูก้ระท าความผิดไดรู้้ว่าเขาได้
กระท าความผิด และช่วยยบัย ั้งชั่งใจให้ผูก้ระท าความผิดมีโอกาสได้เลือกว่าการท่ีเขาไม่กระท า
ความผดิกบัการกระท าความผดิ อยา่งใดจะใหป้ระโยชน์แก่บุคคลนั้นมากกวา่กนั28 
 ดงันั้นผูเ้ขียนจึงขอเสนอให้พิจารณาน าเอาแนวความคิดเร่ืองการลงโทษปรับ
ตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกระท าความผิด ตามท่ีไดท้  าการศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 
ซ่ึงจะพบไดม้ากตามกฎหมายหรือพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีมุ่งคุม้ครองเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์
ของสาธารณะ เช่น ในพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนด
บทลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีผู ้กระท าความผิดจะได้รับ เพื่อท่ีมุ่งหมายคุ้มครองเศรษฐกิจ ความมั่นคงของ
ประเทศชาติ โดยการก าหนดบทลงโทษปรับท่ีหนัก เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดเข็ดหลาบ ไม่กล้า
กระท าความผิดหรือไม่กระท าความผิดซ ้ าอีก ตามวตัถุประสงค์ของทฤษฎีการลงโทษเพื่อการป้อง
ปราม (Deterrence)  
 ทั้งน้ีการก าหนดอตัราโทษปรับดงักล่าวยงัสามารถก าหนดเพดานขั้นต ่าของ
ค่าปรับไวด้ว้ย ซ่ึงหมายความวา่แมจ้  านวนเงินค่าปรับท่ีก าหนดไวว้า่เป็นจ านวนเงินไม่เกินก่ีเท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีผู ้กระท าความผิดนั้นได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับไว ้เป็นจ านวนเงินไม่มากนัก            
แต่บุคคลผูก้ระท าความผิดตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าว ก็ยงัตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน
ตามเพดานขั้นต ่าท่ีก าหนดไวด้ว้ย  
 นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แล้ว บางลกัษณะของการกระท าความผิดสามารถ
พิจารณาน าเอาแนวความคิดของการลงโทษปรับแบบ Day-Fine ซ่ึงเป็นแนวความคิดในการลงโทษ
ปรับท่ีก าหนดอตัราค่าปรับให้มีความสัมพนัธ์กบัรายไดโ้ดยเฉล่ียในแต่ละวนัของผูก้ระท าความผิด 
เพื่อให้การลงโทษปรับแก่ผูก้ระท าความผิดมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งมิให้ผูก้ระท าความผิด
กระท าความผิดอีก โดยแนวคิดการลงโทษปรับแบบ Day-Fine สามารถช่วยหลีกเล่ียงการลงโทษ
                                                 

28  แหล่งเดิม.  หนา้ 44.  
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จ าคุกได้ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีไม่สามารถช าระค่าปรับไดต้ามการลงโทษปรับแบบก าหนด
อตัราแน่นอนตายตวั หรือการลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกระท า
ความผดิท่ีมีจ  านวนค่าปรับท่ีคิดค านวณแลว้สูงมาก 
 ทั้งน้ีระบบการปรับแบบ Day-Fine มีหลกัเกณฑท่ี์พิจารณา 3 ประการ คือ29 
 1. รายไดต่้อวนัของผูท่ี้จะถูกปรับ (Day income) ศาลโดยความช่วยเหลือของ              
เจา้พนกังานอยัการจะพิจารณารายไดต่้อวนัของจ าเลยวา่จ าเลยในคดีนั้นๆ มีรายไดว้นัละเท่าไร 
 2. ปริมาณวัน (Amount of day) จ  านวนวันท่ีศาลเห็นสมควรจะปรับโดย
พิจารณาจากความร้ายแรงของความผิด หากความผิดท่ีก่อมีความร้ายแรงปริมาณวนัก็จะสูงข้ึน โดย
ปริมาณวนัจะเป็นตวัตั้งเพื่อน าไปคูณกบัรายไดต่้อวนัของจ าเลย 
 3. จ านวนค่าปรับ (Amount of fine) คือผลลพัท์ท่ีไดจ้ากการน าปริมาณวนัไป
คูณกบัจ านวนรายไดต่้อวนัของจ าเลย อนัเป็นค่าปรับในแต่ละคดีความผดิ 
 ซ่ึงในส่วนของปริมาณวนั กฎหมายอาจก าหนดปริมาณขั้นสูงส าหรับความผิด
แต่ละฐานท่ีจะมีการปรับก็ได ้
 จะเห็นไดว้่าระบบการลงโทษปรับแบบ Day-Fine เป็นระบบการลงโทษปรับ
โดยพิจารณาถึงรายไดข้องผูก้ระท าความผิดประกอบกบัความร้ายแรงของความผิดท่ีผูก้ระท าไดก่้อ
ข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นการลงโทษปรับท่ีสร้างเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะก าหนดวนัและก าหนดจ านวน
ค่าปรับให้เป็นเกณฑ์เดียวกันและใกล้เคียงกันเพื่อใช้กับผูก้ระท าความผิดทุกคน โดยค านึงถึง      
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Individualization) หรือผูก้ระท าความผิดแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์
ส าคัญ จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบการลงโทษปรับแบบ Day-Fine เป็นระบบการลงโทษท่ีมี            
ความยุติธรรมทั้ งต่อสังคมและต่อผู ้กระท าความผิดแต่ละคน และมีประสิทธิภาพมากกว่า             
การลงโทษปรับแบบตายตัว Fixed-Sum System ท่ีเป็นอยู่เดิมในกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ     
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
 นอกจากการลงโทษทางอาญาแล้ว ผูศึ้กษามีความเห็นว่าสามารถก าหนดให้
น าเอาวิธีการเพื่อความปลอดภยัตามประมวลกฎหมายอาญา ดงัท่ีไดท้  าการศึกษาไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 
หัวขอ้ 2.2.3 มาใช้บงัคบักบัตวัผูก้ระท าผิดควบคู่กบัการลงโทษทางอาญาได้เพื่อเป็นการป้องกนั 
และยบัย ั้งไม่ให้บุคคลผูน้ั้นกระท าความผิดซ ้ าข้ึนอีก เช่นในเร่ืองของการห้ามเขา้ไปภายในเขต
ก าหนด โดยการหา้มเขา้ไปภายในเขตสงวนและคุม้ครองท่ีตนไดก้ระท าความผดิไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนด30  
                                                 

29  แหล่งเดิม.  หนา้ 18-19. 
30  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 44. 
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การเรียกประกนัทณัฑบ์นวา่จะไม่กระท าความผดิอีกภายระยะเวลาท่ีก าหนดไว้31 หรือ การห้ามมิให้
ประกอบอาชีพทางการประมงภายในเวลาท่ีก าหนด32 เป็นตน้ ก็จะเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดดี้
ยิง่ข้ึนไปกวา่เดิม ดงัน้ีจึงสามารถท าให้มาตรการทางอาญาสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย
ท่ีบัญญัติ เพื่อการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2.3 การก าหนดบทบาทขององค์กรภาคเอกชนในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองและ         
การควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
 ในอดีตท่ีผ่านมากระบวนการในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมนั้น ถือว่าเป็นหน้าท่ีของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะต้องด าเนินการทั้ งในด้าน
แนวนโยบายและการปฏิบติังาน โดยท่ีประชาชนจะไม่ได้เขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนักบัภาครัฐแต่อยา่งใด แต่ในเวลาต่อมาเม่ือปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและปัญหาความเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติได้กลายมาเป็นปัญหาท่ีมี     
ความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึนจึงท าให้ประชาชนเร่ิม
ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และมีความตอ้งการท่ีจะได้
เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในกระบวนการจดัการ และการพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจน
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรัฐก็ได้ยอมรับความจริงท่ีว่า โดยแทจ้ริงแล้วการจดัการในด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นหน้าท่ีของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่จะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากประชาชนเป็นส าคัญอีกด้วย ทั้ งน้ีก็เน่ืองมาจากว่าการท่ีจะจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มในประเภทต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดน้ั้นนอกเหนือไปจากท่ี
จะตอ้งมีการวางแผนการจดัการท่ีดีจากภาครัฐแลว้ ก็ยงัจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนท่ีจะ
ปฏิบติัตามแผนกการจดัการส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในประเภทต่างๆ ตามท่ีรัฐได้
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 ปัจจุบันองค์กรภาคเอกชนมีบทบาทท่ีเด่นชัดในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางทะเลอนัไดแ้ก่ทรัพยากร
ปะการัง ซ่ึงนบัว่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองมาจากว่าการท่ีรัฐจะสามารถบงัคบัใช้กฎหมาย
หรือด าเนินการตามนโยบายให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการปฏิบติัท่ีได้วางเอาไวเ้พื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น รัฐจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนในการเขา้มามีบทบาทและ   
มีส่วนร่วมในการจดัการและดูแลประเทศร่วมกันกับภาครัฐ ในการน้ีแนวทางในการอนุรักษ์
                                                 

31  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 46.  
32  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 50.  
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ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนัได้แก่การคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปะการังนั้น จะไม่สามารถด าเนินการไดด้ว้ยการท างานของภาครัฐเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส าหรับเหตุผลท่ีควรสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีดงัต่อไปน้ี33 
 1. ไม่มีเหตุผลใดท่ีจะก าหนดว่าการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้นควรเป็น
ความรับผดิชอบของส่วนราชการเท่านั้น เพราะคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้นมีผลกระทบต่อบุคคลทุกคน 
ไม่วา่จะอยูใ่นภาครัฐหรือเอกชน จึงควรใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในเร่ืองดงักล่าว 
 2. ส่วนราชการเองอาจไม่มีบุคลากร เทคโนโลยีและงบประมาณเพียงพอในการจดัการ
กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทุกอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากยอม
ให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในเร่ืองดงักล่าว ย่อมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของส่วน
ราชการ 
 3. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนในบางคร้ังอาจท าให้ส่วนราชการสามารถ
ประหยดังบประมาณในบางเร่ืองได ้เพราะองคก์รภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินการอยูแ่ลว้ 
 4. การใหอ้งคก์รภาคเอกชนท่ีมีความสนใจและความช านาญเร่ืองการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีชอบด้วยเหตุผล เพราะเป็นการให้
องคก์รท่ีมีความช านาญและสนใจในเร่ืองใดไดมี้โอกาสท างานในเร่ืองนั้น ซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 
 5. การด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชนมิได้ยึดติดกับกฎระเบียบมากมายดังเช่น
หน่วยงานราชการ ดงันั้น องค์กรเอกชนจึงมีความคล่องตวัในการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และอาจสามารถท างานในส่ิงท่ีส่วนราชการไม่สามารถท าไดต้ามระเบียบ 
 6. การใหอ้งคก์รภาคเอกชนมีบทบาทในการส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็น
การช่วยท าให้เจา้หน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ ท างานดว้ยความระมดัระวงัมากข้ึน เน่ืองจากเกรง
การตรวจสอบจากองคก์รเอกชน 
 ในอดีตจนถึงปัจจุบันภาครัฐเร่ิมตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าวและให้องค์กร
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองและและอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังบา้ง เช่น การจดัท า
โครงการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรและสภาวะแวดลอ้มในทะเล 
โดยกองทพัเรือไดจ้ดัท าโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ังตามภารกิจ
ในงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งในทะเลและชายฝ่ังทะเล โดยบทบาทของกองทพัเรือ 
                                                 

33  อ านาจ วงศบ์ณัฑิต.  เล่มเดิม.  หนา้ 601. 
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ตามมติ คณะรัฐมนตรี เม่ือ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2534 ระบุให้ กองทพัเรือ กรมประมง และกรมป่าไม ้
ด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันผูบุ้กรุกพื้นท่ีป่าชายเลน การป้องกนัการท าลาย
ปะการัง และการด าเนินการดา้นการปลูกจิตส านึก ท าให้กองทพัเรือ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
เพื่อรับผิดชอบท่ีเรียกว่า คณะกรรมการอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชาย ฝ่ัง
กองทพัเรือ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในทะเล 
คณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มชายฝ่ัง คณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์
พนัธ์ุสัตวท์ะเล ศูนยอ์นุรักษส์ภาพแวดลอ้มในแม่น ้ าเจา้พระยา และคณะกรรมการอุทยานใตท้ะเล
จุฬาภรณ์ 3634  โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมของในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลของประเทศ เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางทะเล เป็นตน้วา่ โครงการปลูกปะการังเขากวางบน
แปลงท่อพีวีซีลงสู่ท้องทะเลในเขตพื้นท่ีทางทะเลเขตต่างๆ ของประเทศไทย เช่นท่ีเกาะทะลุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากเหตุท่ีพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณอ่าวบางสะพานและเกาะทะลุถูกท าลาย
ดว้ยการท าประมงแบบผดิกฎหมาย เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีเอกชนท่ีมีความสนใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลยงัได้
ร่วมกนัจดัตั้งองคก์รภาคเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล และชายฝ่ังข้ึน เช่น มูลนิธิกิจกรรมวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ ์โดยการอุปถมัภ์
ของบริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (มน. วทอ.) ช่ือภาษาองักฤษว่า Marine Science Activity and 
Conservation Foundation (MACF) supported by Vinythai PLC35 เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ง า น ด้ า น            
การส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางทะเล เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดหากภาครัฐให้การสนบัสนุนแก่ภาคเอกชนในการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรปะการังอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นประโยชน์ใน การอนุรักษ์
ทรัพยากรปะการังตามแผนแม่บทการจดัการปะการังของประเทศยิง่ข้ึน 
 

                                                 
34  กองทพัเรือ.  (2548, 9 สิงหาคม).  กองทพัเรือกบัโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมฉลอง

กาญจนาภิเษก.  สืบคน้เม่ือ 30 มกราคม 2553, จาก  http://www.navy.mi.th/royal/kanchana/headthai.htm. 
35  มูลนิธิกิจกรรมวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ ์โดยการอุปถมัภข์อง บริษทั วนิีไทย จ ากดั.

(2550, 5 พฤศจิกายน).  โครงการการขยายพนัธ์ุปะการังเขากวาง10,000 ก่ิงดว้ยท่อพีวซีี คืนสู่ทอ้งทะเลไทย.  
สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2553, จาก http://www.vinythaicoral.org/about%20us.htm. 
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บทที ่6  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีสุดแห่งหน่ึง ด้วย     
ความสลบัซับซ้อนของโครงสร้างหินปูนท่ีเกิดจากการสร้างของตวัปะการัง ท าให้บริเวณน้ีเป็น
แหล่งท่ีอยู่ ท่ีหากิน และเล้ียงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลนานาชนิด แนวปะการังจึงเป็นแหล่งรวม      
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติในทะเล เป็นท่ีมาของอาหาร สารเคมีท่ีมีคุณค่าทางการแพทย ์รวมทั้ง
เป็นแหล่งรายไดจ้ากการท าประมง การท่องเท่ียว แมก้ระทัง่เป็นบริเวณท่ีป้องกนัความรุนแรงของ
กระแสคล่ืนลมให้แก่พื้นท่ีชายฝ่ัง รวมทั้งเป็นแหล่งก าเนิดของเม็ดทรายท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของ
โครงสร้างหินปูน  ซ่ึงในปัจจุบนัแมป้ระเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยากร
ปะการังอยู่หลายฉบับ ทั้ งการคุ้มครองตัวปะการังมีชีวิตและซากปะการัง ตลอดจนกฎหมาย
คุม้ครองพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปะการัง อนัได้แก่ พระราชบญัญติัการประมง 
2490 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง พ.ศ. 2482 
พระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในบางจงัหวดั เป็นตน้ ท าให้
หากจะมีการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรปะการังแลว้ ผูด้  าเนินการตอ้งค านึงถึงเร่ืองของ
การบงัคบัใชก้ฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฏหมายในพื้นท่ีโดยเฉพาะหากเป็นพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติท่ีมีการควบคุมอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากสภาพบงัคบัทางกฎหมายแล้วความร่วมมือของประชาชนก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
เพราะกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้แรงงาน เวลา และงบประมาณ
ในการด าเนินการสูง หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ย่อมมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความส าเร็จได้สูงกว่าการท่ีภาครัฐเป็นผูด้  าเนินการเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะหากเป็น       
การผลกัดนัใหป้ระชนชนเกิดตวามตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรแนวปะการังมากกวา่เป็น
เพียงสถานท่ีๆ ใหค้วามบนัเทิงดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 จากสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั พบวา่ทรัพยากรปะการังนั้นก าลงัไดรั้บผล
กระทบกระเทือนอยา่งมากจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ทั้งกิจการการท่องเท่ียว การลกัลอบท า

DPU



177 
 

 

ประมงปะการังเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ทั้ งการค้าภายในประเทศและทั้ งการส่งออกไปค้ายงั
ต่างประเทศ แมก้ฎหมายท่ีใช้บงัคบัเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังท่ีมีอยู่หลายฉบบันั้นจะมีผลบงัคบัใช้ แต่ในความเป็นจริงแลว้ แนวนโยบายใน
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังดงักล่าวก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายเท่าใดนัก พบเห็นได้จากการลักลอบกระท าความผิดตาม
กฎหมายต่างๆท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง เช่นการลกัลอบท า
ประมงปะการังเพื่อการคา้ การจ าหน่ายปะการังโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการลกัลอบเพาะเล้ียงโดย
ภาคเอกชน ซ่ึงกระบวนการกระท าความผิดต่อกฎหมายดงักล่าว ยงัสอดคลอ้งกบัปัญหาการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของพนกังานเจา้หน้าท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปราบ
การกระท าความผิดต่อกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง 
โดยการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีดว้ย  
 ดงันั้นจากการพิจารณาถึงแนวนโยบายของกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังตลอดจนบทลงโทษทางอาญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั จะเห็นวา่กฎหมาย
ดงักล่าวมีแนวนโยบายท่ีเคร่งครัดต่อการอนุรักษแ์ละก าหนดขอ้ห้ามมิให้กระท าท่ีมีมากจนเกินไป 
อนัท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประเภท
ได ้เช่นการประมงปะการัง การน าเขา้ส่งออก ตลอดจนการครอบครอง การเพาะเล้ียง หรือการคา้
ปะการังได ้โดยกฎหมายฉบบัต่างๆ ไดก้ าหนดให้การกระท าเช่นว่านั้นเป็นการกระท าความผิดต่อ
กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา แต่โทษทางอาญาท่ีก าหนดไวน้ั้นก็มิไดมี้ความรุนแรงและเหมาะสม
เพียงพอท่ีจะข่มขู่ยบัย ั้งผูก้ระท าความผิด หรือท าให้ผูก้ระท าความผิดเกิดความเกรงกลวัและไม่กลา้
ท่ีจะกระท าความผดิ  

นอกจากนั้นหากพิจารณาในแง่แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในปัจจุบนันั้น 
การอนุรักษใ์นลกัษณะของการก าหนดขอ้ห้ามทางกฎหมายมิให้กระท าการ และระบุให้การกระท า
ดงักล่าวถือเป็นการกระท าความผดิท่ีจะตอ้งถูกลงโทษเพียงประการเดียว คงไม่มีความเหมาะสมอีก
ต่อไป เพราะในปัจจุบนัภาคเอกชนเร่ิมมีความต่ืนตวัต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน     
และทนัสมยั เช่นแนวความคิดดา้นการอนุรักษท์รัพยากรปะการังในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ
การท่ีวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ไดรั้บพฒันาไปอย่างมากในปัจจุบนัอนัท าให้ภาคเอกชนสามารถ   
ท่ีจะท าการเพาะเล้ียงตลอดจนขยายพนัธ์ุปะการังได้เองในระบบกักขงั (Captive System) และ         
มีประสิทธิภาพ ท าให้รัฐต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์        
จากทรัพยากรปะการังเสียใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
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ปะการังไดม้ากยิ่งข้ึน อยา่งในกฎหมายของต่างประเทศ ในขณะเดียวกนัตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุม
โดยกฎหมายท่ีมีกระบวนการขั้นตอน หลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการและก าหนดโทษ
ทางอาญาท่ีรุนแรงและมีความเหมาะสมต่อผูท่ี้ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีควบคุมกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ดงักล่าว เช่นอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถท าประมงปะการัง คา้ ตลอดจนเพาะเล้ียง
ปะการัง ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังเช่นแนวนโยบายของการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในบางประเทศท่ีส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการการท าฟาร์มเพื่อ
การเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุปะการัง เพื่อการคา้ และการส่งออก อนัน ามาซ่ึงรายได้มหาศาลสู่
ประเทศนั้นๆ ดว้ย เช่นประเทศอินโดนีเซีย  
 ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความสมบูรณ์ 
และมีสภาพแวดลอ้มทางทะเลท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการัง ก็สมควรท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงแนวนโยบายด้านการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง
ตลอดจนแนวทางนโยบายดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางทะเลเสียใหม่ให้มีความทนัสมยั
และเป็นสากลมากยิ่งข้ึนเพื่อประโยชน์การการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์ตลอดจนเพื่อ
การอนุรักษท์รัพยากรปะการังอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ใน       
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหา หน่วยงานของรัฐผู ้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับ         
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ควรท าการศึกษาสภาพ
ปัญหาท่ีแทจ้ริงของการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนัไดแ้ก่ปัญหาการลกัลอบท าประมงปะการัง ปัญหาการลกัลอบคา้ 
ปัญหาการลกัลอบน าเขา้และส่งออก ตลอดจนปัญหาการลกัลอบครอบครองเพื่อการเพาะเล้ียงของ
ภาคเอกชนโดยประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีท าการศึกษาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร
แนวปะการังไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาคเอกชนผูมี้ความสนใจด้านการศึกษา
ค้นควา้เก่ียวกับทรัพยากรปะการังเพื่อท าความเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของ
ภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดงักล่าว เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุของการฝ่าฝืน ตลอดจนศึกษาวิทยาการทางเทคโลยีการของการอนุรักษท์รัพยากรปะการัง
ตลอดจนกรรมวธีิการเพาะเล้ียงปะการังในปัจจุบนั 

DPU



179 
 

 

2. ในดา้นการประสานประโยชน์ทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดย
กระบวนการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังตามแนวนโยบายของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนแม่บทด้านการจดัการปะการังของประเทศ กบั  
การแกไ้ขปัญหาการจ ากดัสิทธิของประชาชนในการใชท้รัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในประเด็นน้ี        
ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ ภาครัฐควรมีการพิจารณาปรับปรุงแนวนโยบายทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการคุ้มครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังจากเดิมท่ีไม่อนุญาตให้
ภาคเอกชนสามารถเขา้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมบางประเภทเสียใหม่ ให้มี
ความยดืหยุน่และความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

2.1  เสนอแนะให้มีการบัญญัติกฎหมายท่ีมีการพิจารณาอนุญาติให้ภาคเอกชน
สามารถท่ีจะท าประมงปะการังในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดเอาไวโ้ดยเฉพาะ รวมถึงสามารถครอบครอง 
เพาะเล้ียง ตลอดจนสามารถท าการคา้ น าเขา้ส่งออกปะการังไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ภายใต ้   
การจดัการให้มีกลไกการควบคุมดูแลอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดรายละเอียด
วิธีการปฏิบติัหรือกระบวนการในการจดัการเพื่อการควบคุมดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตให้
ท าการครอบครอง การเพาะเล้ียง ตลอดจนการท ากิจการค้า โดยการพิจารณาอนุญาตนั้นต้องมี    
การประเมินความเส่ียงหรือประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเมินศกัยภาพในการด าเนินการ
ของผู ้ขออนุญาต นอกจากนั้ นต้องมีการเสนอแนวทางและขั้ นตอนของความรับผิดชอบ                 
ในการจดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการครอบครอง การเพาะเล้ียง ตลอดจนการค้าปะการัง
ประกอบดว้ย  

2.2 จากการท่ีกฎหมายท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังบางฉบบันั้น มีการบญัญติักฎหมายในลกัษณะของการก าหนด
แนวทางให้เอกชนสามารถขออนุญาตต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐเพื่อให้มีโอกาสเขา้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรมบางประเภทได ้แต่ในทางการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรปะการัง
แล้วบทบญัญติัดงักล่าวก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้เน่ืองด้วยปัญหาท่ีมีกฎหมายฉบบัอ่ืนห้ามมิให้มี   
การอนุญาตในการกระท าดงักล่าวนั้นไว ้ดงันั้นผูศึ้กษาขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีมี
อยูน่ั้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ไม่มีลกัษณะท่ีขดัแยง้กนัเพื่อให้มีโอกาสไดใ้ชบ้ทบญัญติัแห่ง
กฎหมายท่ีก าหนดใหไ้ดรั้บการอนุญาตเพื่อใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.3 เสนอแนะให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้จะได้รับ  
การอนุญาต ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและกระบวนการในการพิจารณาค าขออนุญาตของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีใหมี้ความชดัเจนตามหลกัวชิาการ โดยไม่อิงกบัรูปแบบของการใชอ้ านาจดุยลพินิจของเจา้
พนกังาน และประกาศเง่ือนไขกระบวนการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอยา่งแพร่หลาย 
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2.4 การพิจารณาน าเอาแนวนโยบายดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ดังเช่นท่ีมีในประเทศออสเตรเลีย เข้ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังท่ีมีอยู่ ซ่ึงจาก   
การแบ่งเขตพื้นท่ีให้มีความหลากหลายโดยก าหนดให้มีความเหมาะกับรูปแบบของการใช้
ประโยชน์สามารถท าให้การก าหนดมาตราการดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังเป็นไปไดโ้ดยสะดวกต่อการดูแลและการควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ย  

2.5 ดา้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในกิจกรรมการเพาะเล้ียงปะการัง          
ผูศึ้กษาเสนอแนะให้ควรท าการศึกษาถึงแนวความคิดเร่ืองการเพาะเล้ียงปะการังใน “ระบบกกัขงั”
(Captive System) ท่ีสามารถพฒันาการเพาะเล้ียงให้เกิดเป็นฟาร์มปะการังในเชิงพาณิชยไ์ด้ โดย
ท าการศึกษาถึงวิธีการในการคดัเลือกสายพนัธ์ุ การก าหนดเขตพื้นท่ี การเก็บ หรือการเอาข้ึนจาก
ทะเล การขนส่งปะการังมีชีวิต การพกัฟ้ืนก่อนน าออกจ าหน่าย การดูแลระบบเพาะเล้ียงเพื่อ        
การจ าหน่าย ตลอดจนวธีิการในการส่งเสริมความรู้ดา้นการเพาะเล้ียงอยา่งถูกวธีิใหแ้ก่ประชาชน 

2.6 ด้านการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียว ผู ้ศึกษาเสนอแนะให้มี            
การส่งเสริมให้มีการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Eco-
Tourism) ในรูปแบบต่างๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรปะการังท่ีสวยงามอาศยัอยู ่เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดม้องเห็นคุณค่า ในระบบนิเวศตามธรรมชาติของทรัพยากรปะการัง และตระหนกัถึง
ความจ าเป็นร่วมกนัในการดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรปะการังเหล่านั้นเอาไวใ้หค้งอยูต่่อไป 

3. ด้านมาตรการทางอาญา เม่ือมีการวางแนวนโยบายด้านการคุม้ครองและควบคุม    
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการัง โดยการก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้ภาคเอกชน
สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จ  าเป็นต้องมี           
การปรับปรุงมาตรการทางอาญาท่ีมีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมข้ึนด้วย กล่าวคือในส่วนของ
กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองปะการังและสัตวท์ะเลสวยงามท่ีมีอยู่หลาย
ฉบบั ทั้งการคุ้มครองตวัปะการังมีชีวิตและซากปะการัง ตลอดจนกฎหมายคุ้มครองพื้นท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปะการัง อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการประมง 2490 พระราชบญัญติั
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึงมีแนวนโยบาย
ป้องกนัและปราบปราบการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยากรปะการังในลกัษณะเชิงห้ามปราม 
ข่มขู่ยบัย ั้งโดยใชก้ารลงโทษมาเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของเอกชน แต่โทษท่ีก าหนด
ไวก้็ยงัไม่มีความเหมาะสมและรุนแรงเพียงพอท่ีจะยบัย ั้งมิใหมี้การกระท าความผดิเกิดข้ึน หากเทียบ
กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกระท าความผดิ  
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ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะให้พิจารณาน าเอาแนวความคิดเร่ืองการลงโทษปรับในลกัษณะ
อ่ืน และการน าเอาวธีิการเพื่อความปลอดภยัมาปรับใชก้บักฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครอง
และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง ดงัต่อไปน้ี 

3.1  เสนอแนะให้พิจารณาน าเอาแนวความคิดเร่ืองการลงโทษปรับตามจ านวนเท่า
ของผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการกระท าความผิด มาปรับใช้กับกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ      
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการัง โดยก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเท่า
ของผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับ เพื่อท่ีมุ่งหมายคุม้ครองเศรษฐกิจ ความมัน่คงของ
ประเทศชาติ โดยการก าหนดบทลงโทษปรับท่ีหนกั เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดเข็ดหลาบ ไม่กลา้ท่ีจะ
กระท าความผิดหรือไม่กระท าความผิดซ ้ าอีก ตามวตัถุประสงค์ของทฤษฎีการลงโทษเพื่อ           
การป้องปราม (Deterrence) 

3.2  เสนอแนะให้พิจารณาน าเอาแนวความคิดของการลงโทษปรับแบบ Day-Fine        
มาปรับใชก้บักฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ปะการัง ซ่ึงการลงโทษปรับแบบ Day-Fine เป็นแนวความคิดในการลงโทษปรับโดยพิจารณาถึง
รายไดข้องผูก้ระท าความผดิประกอบกบัความร้ายแรงของความผดิท่ีผูก้ระท าไดก่้อข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าเป็นการลงโทษปรับท่ีสร้างเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะก าหนดวนัและก าหนดจ านวนค่าปรับให้เป็น
เกณฑ์เดียวกนัและใกลเ้คียงกนัเพื่อใช้กบัผูก้ระท าความผิดทุกคน โดยค านึงถึงความแตกต่างของ   
แต่ละบุคคล (Individualization) หรือผู ้กระท าความผิดแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ส าคัญ เพื่อให ้        
การลงโทษปรับแก่ผูก้ระท าความผิดมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งมิให้ผูก้ระท าความผิดกระท า
ความผิดอีก จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบการลงโทษปรับแบบ Day-Fine เป็นระบบการลงโทษท่ีมี    
ความยติุธรรมทั้งต่อสังคมและต่อผูก้ระท าความผดิแต่ละคน 

3.3  เสนอแนะให้พิจารณาน าเอาวิธีการเพื่อความปลอดภยัตามประมวลกฎหมาย
อาญา ดงัท่ีไดท้  าการศึกษาไวแ้ลว้ มาใช้บงัคบักบัตวัผูก้ระท าผิดควบคู่กบัการลงโทษทางอาญาได้
เพื่อเป็นการป้องกนั และข่มขู่ยบัย ั้งไม่ให้บุคคลผูน้ั้นกระท าความผิดซ ้ าข้ึนอีก เน่ืองจากการกระท า
ผิดต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการคุม้ครองดูแลส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
ธรรมชาตินั้นก็ไดส้ร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนกบัความสงบสุขของสังคมและประชาชนเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกนักับการประกอบอาชญากรรมในกฎหมายอาญา ดังนั้นการน าเอา
มาตรการเพื่อความปลอดภยัในบางประการท่ีมีความเหมาะสมตามประมวลกฎหมายอาญามา    
ปรับใช้เสริมกบับทลงโทษทางอาญาท่ีมีอยู่ ก็จะสามารถแก้ไขผูก้ระท าความผิดในปัจจุบนัไม่ให้
กระท าความผิดซ ้ าข้ึนอีกในอนาคตซ่ึงก็จะเป็นมาตรการในการคุม้ครองผลประโยชน์โดยส่วนรวม
ของสังคมในดา้นการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
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4. ดา้นการก ากบัดูแลและการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ในประเด็นน้ีผูศึ้กษา
ขอขอ้เสนอแนะแนวทางดงัต่อไปน้ี 

4.1  เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของแนวปะการังของประเทศไทยล้วนแล้วแต่อยู่ในส่วน
ภูมิภาคและทอ้งถ่ินของประเทศทั้งส้ิน ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้องค์กรของรัฐท่ีใช้อ านาจปกครอง
ในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รส าคญัท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและควบคุม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังของประเทศอย่างแทจ้ริง และมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวนโยบายด้านการคุ้มครองควบคุมกับองค์กรบริหารราชการส่วนกลางมิใช่ปฏิบัติตาม
แนวนโยบายท่ีส่งมาจากองคก์ารบริหารราชการส่วนกลางแต่เพียงอยา่งเดียว ในขณะเดียวกนัก็ควร
ก าหนดใหมี้การด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.2  ควรมีการตรวจสอบปรับปรุงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมตรวจสอบ   
การกระท าความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยากรปะการังในปัจจุบนั โดยเร่งการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีท าการศึกษาในเชิงขอ้มูลความรู้ กบัหน่วยงานภาคปฏิบติัให้มีความรู้และความสามารถ
ท่ีเหมาะสมเพื่อปราบปรามการกระท าความผิดอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ในปัจจุบนั ทั้งขั้นตอน
การเขา้ตรวจคน้ การจบักุม ตลอดจนการรักษาทรัพยท่ี์ยดึมาไดจ้ากการกระท าความผดิ 

4.3  หน่วยงานของรัฐผูมี้หน้าท่ีในการคุม้ครองและควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ควรมีการปรับปรุงตรวจสอบกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั
ให้มีแนวนโยบายท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกบัแนวนโยบายของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศ 

4.4  ควรสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งองคก์รกลางท่ีท าการศึกษา วิจยั ส ารวจ และติดตาม
ผลเพื่อรวบรวมขอ้มูล เพื่อใชใ้นการประเมินงานดา้นการคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการังเพื่อการเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่น
ปัจจุบนัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเหมาะสมต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปะการัง 

4.5  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้าน           
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลประเภทปะการัง ทั้งทางด้านกฎหมายและวิชาการ โดย  
การจดัสัมมนาหรือจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ตลอดจนการให้ความรู้ความเขา้ใจด้านการประมง
ปะการังการเพาะเล้ียงปะการังอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจ อนัจะก่อให้เกิดผลดีต่อ 
การคุม้ครองและควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปะการังไดใ้นระยะยาว 
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5. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เสนอแนะใหภ้าครัฐให้ความส าคญักบัการกระจาย
อ านาจการจัดการทรัพยากรปะการังไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน โดยสนับสนุน
ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรปะการังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนในส่วนภูมิภาคท่ี
เป็นผูเ้ก่ียวข้อง โดยการสนับสนุนมีกฎหมายท่ีรองรับสิทธิของชุมชนท้องถ่ินและชาวประมง   
ขนาดเล็กในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ัง
โดยเฉพาะทรัพยกรประมงไดอ้ย่างย ัง่ยืนสมดงัแนวนโยบายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนแม่บทดา้นการจดัการปะการังของประเทศ 
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