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บทคัดย่อ 

 
การแจ้งขอเดินเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลไทยโดยกรมประมง 

กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกันด้าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
เรือประมงไทยมาตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2538 เพื่อลดผลกระทบที่เรือประมงไทยต้องถูกทางการมาเลเซียจับ ปรับ 
ยึดเรือประมง เคร่ืองมือท้าการประมง  และลูกเรือถูกด้าเนินคดี อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลมาเลเซียได้
ประกาศใช้กฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ เมื่อ พ.ศ. 2527 และประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประมง เมื่อ 
พ.ศ. 2528 ผลจากการด้าเนินการน้ี ได้ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จ้านวนเรือและลูกเรือที่ถูกทางการ
มาเลเซียจับกุมมีจ้านวนลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 43.39 ต่อปี และร้อยละ 28.57 ต่อปี 
ส้าหรับจ้านวนเรือและจ้านวนลูกเรือที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่มี
มาตรการนี้  แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับจ้านวนเรือประมงที่ได้แจ้งความประสงค์ต่อกรมประมง
เพื่อขอผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตในระหว่าง พ.ศ. 2546-2549 พบว่า พ.ศ. 2546 มีเพียง 2 ล้า พ.ศ.2547 มี 
86 ล้า พ.ศ. 2548 มี 38 ล้า และพ.ศ. 2549 มี 25 ล้า  ซึ่งถือว่าเป็นจ้านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ้านวน
เรือประมงไทยซึ่งมีประมาณ 1,050 ล้า และจ้าเป็นต้องเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซียเฉลี่ยปีละประมาณ 
11,000 เที่ยว  ทั้งนี้ ความล่าช้าในการแจ้งความประสงค์ขอผ่านน่านน้้ามาเลเซียของภาคเอกชนและ/หรือ
เจ้าของเรือประมงนับเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้าเนินการรับแจ้งการขออนุญาตผ่านน่านน้้า
มาเลเซียของรัฐบาลไทย และยังส่งผลโดยตรงต่อภาคเอกชนและเจ้าของเรือประมง กรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิด 
ขึ้น เนื่องจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด้าเนินการใดๆ ได้ทันกาล  ดังนั้น การศึกษาการแจ้งขอ
เดินเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตของเรือประมงไทยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมประมงและภาคเอกชนและ/หรือเจ้าของเรือประมงไทย เพื่อน้าไปพิจารณาทบทวน
วิธีการด้าเนินการร่วมกัน เพื่อให้การแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียของเรือประมงไทยนั้นเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติสูงสุดเพื่อให้ความคุ้มครองเรือประมงไทยที่จ้าเป็นต้องผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดย
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ABSTRACT 

 
The notification of innocent passage through Malaysian fisheries waters is one of the measures 

that Thai Government by the Department of Fisheries, Thai Royal Navy and the Ministry of Foreign 
Affairs has taken in order to protect, help and preserve Thai fishing vessels since the end of B.E. 2538 
(1995). The main objective of the measure is to reduce the impact on Thai fishers when they were arrested, 
fined and their vessels and fishing gears were seized by Malaysian authority according to the promulgation 
of the Exclusive Economic Zone (EEZ) Law in B.E. 2527 (1984) and Fisheries Law in B.E. 2528 (1985). 
The results from this study obviously revealed that the amount of fishing vessels and crew were arrested 
by enforcement of the Malaysian’s law is continuously decreased about 43.39% and 28.57% per year, 
respectively comparing to before conducting this measure. However, it also was found that Thai fishing 
vessels had notified of innocent passage through Malaysian waters to DOF during B.E. 2546 – 2549 (2003 
– 2006) were only 2, 86, 38 and 25 vessels, respectively. The aforementioned amounts are very low 
comparing to the total of 1,050 vessels which have passed through Malaysian fisheries waters 11,000 times 
a year on average. The delay of notifying their intention to pass through Malaysian fisheries waters of 
private sector/owner of the fishing vessel is the major obstacles which will affect directly to them because 
Thai government sector can not render its help to them promptly when they have confronted problems. 
Therefore, the study of notification of innocent passage through Malaysian fisheries waters will benefit to 
the related authorities, especially the Department of Fisheries, private sector/owner of the fisheries vessels 
and also is a tool to help us to review the procedure of the notification in order to provide a highest benefit 
and effectiveness of preservation to Thai fishing vessels innocent passing through Malaysian fisheries 
waters. 
Key words:  Notify, Innocent Passage, Malaysian Fisheries Water, Thai Fishing Vessels   
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ค้าน้า 
 

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการท้าประมงมากที่สุดจนติดอันดับหน่ึง
ในสิบของโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลจ้ากัดอยู่เพียง 378,000 
ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนากองเรือประมงทะเลของไทยอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 
แต่ขาดซึ่งการควบคุมเร่ิมต้น ซึ่งเร่ิมตั้งแต่มีการน้าเคร่ืองมืออวนลากหน้าดินจากประเทศเยอรมันนีเข้ามาใช้
คร้ังแรกในประเทศไทยใน พ.ศ. 2503  จนท้าให้แหล่งทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดปัญหาการท้าการประมงเกินศักยภาพของการผลิตทดแทนในเขตน่านน้้าไทย จนต้องขยายแหล่ง
การประมงออกไปยังบริเวณทะเลหลวงนอกทะเลอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. 2508 
เป็นต้นมา (วิชาญ, 2539) 
 จากการที่มีเรือประมงไทยประมาณ 4,000 ล้า ที่ต้องออกไปท้าการประมงไกลจากชายฝั่ง และ
กระจายอยู่ในน่านน้้าของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีเรือประมงเพียงประมาณ 2,000 ล้าเท่านั้น ที่ท้าการ
ประมงอย่างถูกต้อง โดยท้าการประมงในหลายพื้นที่ เช่นในน่านน้้าของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (กระทรวงการต่างประเทศ, 2551) 

น่านน้้าในประเทศมาเลเซียเป็นอีกน่านน้้าหนึ่งที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกันทั้งด้านอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน มีแหล่งท้าการประมงร่วมกันในบริเวณเขตติดต่อระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งเป็นแหล่งที่
ชาวประมงทั้งสองประเทศได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน แต่ต่อมาเมื่อประเทศมาเลเซียได้
ประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ ( Executive Economic Zone: EEZ) ระยะความกว้าง 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2523 และหลังจากนั้นมาเลเซียได้ประกาศใช้กฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะดังกล่าว เมื่อ 
พ.ศ. 2527 และได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประมง เมื่อ พ.ศ. 2528 ตามล้าดับ ท้าให้เรือประมงไทย
ต้องสูญเสียพื้นที่ที่เคยท้าการประมงในทะเลหลวงหรือน่านน้้าสากลไปกว่า 770,000 ตารางกิโลเมตร โดย
คงเหลือเฉพาะพื้นที่ท้าการประมงในประเทศไทยจ้านวน  252,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้ได้
ส่งผลกระทบต่อการท้าการประมงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ผลกระทบส่วนใหญ่นี้ไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่ท้าการประมงของเรือประมงไทยที่ลดลงแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ผลกระทบนี้ส่งผลโดยตรงต่อเรือประมงไทย ทั้งกรณีถูกจับกุม ถูกยึดเรือและอุปกรณ์การท้า
ประมง ถูกปรับ และถูกน้าตัวขึ้นศาลเพื่อด้าเนินคดีในประเทศมาเลเซีย  นอกจากนี้ จากปัญหาที่กฎหมายเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมายประมงของมาเลเซียที่ยังมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติระหว่างประเทศ 
ท้าให้เรือประมงต่างชาติที่จะผ่านเข้าไปในน่านน้้ามาเลเซียจะต้องแจ้งให้ทางการมาเลเซียทราบล่วงหน้า ทั้ง
ที่เรือประมงต่างชาติมีเสรีภาพในการเดินเรือ ( Freedom of Navigation) ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ และมีสิทธิ
ในการเดินทางผ่านน่านน้้าโดยสุจริต (Right of Innocent Passage) ผ่านทะเลอาณาเขตประเทศอื่นๆ อยู่แล้ว 
แต่หากเมื่อใดที่เรือประมงไทยเดินทางผ่านเข้าไปในน่านน้้ามาเลเซียโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก็
อาจจะถูกจับกุมได้เช่นกัน ถึงแม้วัตถุประสงค์เป็นแค่เพียงต้องการผ่านน่านน้้าเท่านั้น  ดังนั้น การศึกษา
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ปัญหาระหว่างการประมงไทยและมาเลเซียที่เกิดขึ้นภายหลังกฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมาย
ประมงของมาเลเซียมีผลบังคับใช้   ความพยายามของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรือประมงเดิน
ทางผ่านน่านน้้ามาเลเซีย  และความส้าเร็จและข้อจ้ากัดในการแจ้งสิทธิการเดินเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดย
สุจริต ( innocent passage) ที่ผ่านมา น่าจะน้ามาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานของกรมประมง  
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมประมง  กระทรวงการต่างประเทศ  กองทัพเรือ และรวมถึงกอง
เรือประมงไทย เพื่อให้การแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตของกองเรือประมงไทยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทันท่วงทีก่อนที่จะได้มีการผ่านน่านน้้ามาเลเซียต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 1. เพื่อศึกษาสถานภาพทางการประมงไทยและมาเลเซีย และผลกระทบจากการประกาศเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะการด้าเนินการทางกฎหมายของมาเลเซียต่อการประมงของไทย 
 2. เพื่อศึกษาความพยายามของกรมประมงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
เรือประมงเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซีย  
 3. เพื่อศึกษาความส้าเร็จ ข้อจ้ากัด และแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานเกี่ยวกับการแจ้ง
เรือประมงผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษา นี้จ้ากัดขอบเขต การศึกษาเฉพาะ การแจ้งเรือผ่านน่านน้้า โดยสุจริตในประเทศ มาเลเซีย
เท่านั้น  ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงการแจ้งผ่านน่านน้้าในประเทศอื่นๆ ที่กองเรือประมงไทยได้ท้าการประมงอยู่ ใน
ปัจจุบัน 
 

วิธีการด้าเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลและเอกสารต่างๆ ( documentary research) โดย
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก แล้วน้ามาวิเคราะห์เชิงบรรยาย ( descriptive analysis) เพื่อรายงานให้เห็นถึง
ภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมายทางการประมงของมาเลเซีย 
และภาพรวมก่อนและหลังการก้าหนดให้เรือประมงไทยที่ต้องการผ่านน่านน้้ามาเลเซียแจ้งผ่านมายังกรม
ประมง  
 ขั้นตอนของการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วยการรวบรวมเอกสารงานวิจัย เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุม มติ และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งที่มีปรากฏใน website และเอกสารทางราชการต่างๆ 
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รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ 
กองทัพเรือ เป็นต้น จากนั้น จึงได้จัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจถึงล้าดับเหตุการณ์ และ
ภาพรวมของเร่ืองที่ศึกษา  รวมถึงน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อเสนอผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการศึกษา 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ท้าให้ได้รับทราบถึงผลกระทบจากกฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ และกฎหมายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
ประมง ที่ประกาศใช้โดยประเทศมาเลเซียที่มีต่อการประมงของประเทศไทย 
 2. ท้าให้ทราบถึงมาตรการของภาครัฐที่น้ามาใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้
กฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ และกฎหมายเกี่ยวกับการประมงของประเทศมาเลเซีย 
 3. ท้าให้ได้รู้ข้อจ้ากัด และแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ต่อการด้าเนินการแจ้งเรือผ่านน่านน้้าประเทศมาเลเซียโดยสุจริตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
ที่สุดต่อเรือประมงไทยในอนาคต 
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ผลการศึกษา 
 
1. สถานภาพปัญหาการประมงระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
 

1.1 ภูมิหลังการประมงของไทยในประเทศมาเลเซีย 
 ด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกันทั้งด้าน
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน จึงท้าให้มีแหล่งท้าการประมงร่วมกันในบริเวณเขตติดต่อระหว่างทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวประมงทั้งสองฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน และจาก
ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้้าไม่ว่าในอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่ลดปริมาณลงเร่ิมก่อตัวอย่างเห็นได้ชัด ท้าให้
กองเรือประมงของไทยต้องขยายตัวจากแหล่งท้าการประมงดั้งเดิมนี้ไปยังแหล่งประมงในเขตทะเลสากล 
หรือทะเลหลวง (High Sea) มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง   
 ในขณะนั้น การพัฒนาการประมงทะเลของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเร็วกว่าของประเทศ
มาเลเซียอย่างมาก และในขณะเดียวกันอัตราการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าในน่านน้้าของประเทศมาเลเซียยังต่้า
กว่าศักยภาพในการผลิตกลับมาของทรัพยากรสัตว์น้้า จึงท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้ามีความอุดมสมบูรณ์จนเป็น
แหล่งประมงหนึ่งที่ชาวประมงของไทยให้ความสนใจที่จะเข้าไปท้าการประมงกันมากขึ้น  ซึ่งโดยทั่วไป
วิธีการเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าต่างประเทศของกองเรือประมงไทย ไม่ว่าจะเป็นน่านน้้ามาเลเซีย หรือ
ประเทศเพื่อนบ้านอ่ืนๆ จะมีวิธีการเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าของประเทศต่าง ๆ ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งพอ
สรุปได้ดังนี้  

1. การขอสัมปทานท้าการประมงส้าหรับเรือต่างชาติ ( Foreign Licensing) วิธีนี้เป็นความ
ร่วมมือที่สามาร ถด้าเนินการได้ระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อรัฐ หรือเอกชน ต่อเอกชน  เรือประมง ที่ได้รับ
สัมปทานสามารถท้าการประมงได้อย่างเปิดเผย เพราะฉะนั้นเวลาเกิดปัญหารัฐบาลสามารถเข้าไปเจรจาหรือ
ช่วยเหลือได้ แต่ ปัญหาของการขอสัมปทานท้าการประมงคือ ต้องจ่าย เงินค่าสัมปทานใน จ้านวนมาก และมี
อายุสัมปทานสั้น 

2. การท้าการประมงโดยการลงทุนร่วม ( Joint Venture) วิธีนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศเจ้าของทรัพยากร โดยการท้าสัญญาจัดต้ังบริษัทร่วม
ทุน ซึ่งเอกชนไทยมักใช้เรือเป็นทุน ในการร่วมทุนและ น้าไปจดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติของประเทศ เจ้าของ
ทรัพยากร ส่วนคู่สัญญาจะท้าหน้าที่ในการจัดหาใบอนุญาตท้าการประมงและด้าเนินการด้านธุรก รรมต่าง ๆ  
การท้าประมงวิธีนี้ เรือประมงไทยนิยมใช้กันมากในการท้าประมงในน่านน้้าอินโดนีเซีย 

3. การท้าการประมงในลักษณะเรือเช่า ( Charter Vessel)  ประเทศเจ้าของทรัพยากรจะ
อนุญาตให้เอกชนของตนเช่าเรือจากประเทศอื่นเข้าไปท้าการประมง โดยเรือที่ถูกเช่าจะต้องน้าไปจดทะเบียน
เป็นเรือสัญชาติของประเทศที่เช่าก่อน แล้วจึงไปติดต่อขอรับใบอนุญาตท้าการประมง 
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4. ก ารท้าการประมงของชาวประมงท้องถิ่น ( Local Fishing Vessel) บริเวณเขตแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ชาวประมงท้องถิ่นของทั้งสองประเทศไว้วางใจกันหรือเป็นเครือญาติ
กัน จะน้าเรือประมงของไทยไปจดทะเบียนต่อทางการของทั้งสองประเทศ เพื่อที่จะสามารถท้าการประมงใน
น่านน้้าของทั้งสองฝ่ายได้ 
 ในทางกลับกัน ลักษณะของการท้าการประมงในน่านน้้ามาเลเซียในอดีตโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ
หลักๆ ด้วยกัน คือ 

1. ชาวประมงไทยไปท้าการประมงในทะเลอาณาเขตของมาเลเซียแต่เพียงฝ่ายเดียว  
2.  ท้าการประมงในลักษณะเรือประมงสองสัญชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

ชาวประมงไทยและชาวประมงมาเลเซียในบริเวณชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ โดยเรือประมงจะจดทะเบียน
ทั้งในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย มีใบอนุญาตท้าการประมงที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถท้าการประมงได้
ทั้งในน่านน้้าไทยและน่านน้้ามาเลเซียตามฤดูกาล 
 ที่ผ่านมา สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เรือประมงไทยต้องท้าการประมงในน่านน้้ามาเลเซียในลักษณะ
ดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก ในช่วงก่อน พ.ศ. 2530 รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียยังไม่มีความร่วมมือกันใน
ด้านการประมง  ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้าไทยที่ลดน้อยลง และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาการประมงของไทยที่สูงขึ้น จึงท้าให้ชาวประมงไทยต้องเข้าไปท้าการประมงใน
น่านน้้ามาเลเซียแต่เพียงอย่างเดียวในลักษณะของการลักลอบท้าการประมง 

1.2 ประเทศมาเลเซียกับเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมายเกี่ยวกับการประมงของมาเลเซีย 
 ใน พ.ศ.2525 ได้มีการประกาศใช้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 หรือ 
พ.ศ. 2525 (The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea) ท้าให้รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตย  
(Sovereign  rights)   เหนือทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  ตลอดทั้งมีเขตอ้านาจ  
(jurisdiction)  เหนือกิจกรรมบางอย่างในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  ดังที่ระบุไว้ในมาตรา  56  แห่งอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  ทั้งนี้ จุมพต ( 2531, 2551) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าต่อ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  ค.ศ. 1982 ว่า อนุสัญญาฉบับนี้ได้เปิดให้ลงนามรับรอง ( Sign) 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ. 2525 และไทยก็ได้ลงนามรับรองอนุสัญญานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงมิได้ให้
สัตยาบัน ดังนั้น ท้าให้จนถึงบัดนี้อนุสัญญาฉบับนี้ยังไม่มีผลผูกพันไทย  และในเวลาต่อมาภายหลังจากการ
ประกาศใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  ค.ศ. 1982 รัฐชายฝั่งโดย เฉพาะรัฐเพื่อนบ้านของ
ประเทศไทย ก็ได้ประกาศอ้างสิทธิในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเล (Exclusive Economic Zone-EEZ)  
 ประเทศมาเลเซียได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2523 (ภาพที่ 1 
และ 2) เป็นผลท้าให้แหล่งประมงนอกชายฝั่งมาเลเซีย ซึ่งเดิมเป็นเขตน่านน้้าสากลหรือทะเลหลวง ( High 
sea) ได้ตกอยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย (Sovereign rights) ของรัฐชายฝั่งจนกลายเป็นเขตน่านน้้าเศรษฐกิจจ้าเพาะ
ของมาเลเซียในที่สุด  หลังจากนั้น ประเทศมาเลเซียก็ได้ ประกาศใช้กฎหมาย  2  ฉบับที่มีผลกระทบต่อ
เสรีภาพในการเดินเรือประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  คือ  พระราชบัญญัติ  ฉบับที่  311  ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจ
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จ้าเพาะ  ค .ศ.1984  (Act  311  on  Exclusive  Economic  Zone) หรืออาจจะเรียกว่า “กฎหมายเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะ” และพระราชบัญญัติฉบับที่  317  ว่าด้วยการประมง  ค .ศ.1985   (Act  317  on  Fisheries)   หรือ
อาจจะเรียกว่า “กฎหมายเกี่ยวกับการประมง ” และบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  จนเป็นเหตุให้
ประเทศไทยเหลือพื้นที่ท้าการประมงตามประกาศเศรษฐกิจจ้าเพาะเพียงในอ่าวไทยเพียง 252,000 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งในที่นี้เป็นเขตทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียจากการประกาศเศรษฐกิจจ้าเพาะนี้ถึง 4,000 
ตารางกิโลเมตร (สกุล และคณะ, 2550) และนอกจากนี้ ยังส่งผลต่อกอง เรือประมง ของไทยที่ต้องประสบ
ปัญหาการท้าประมงในน่านน้้าไกล  (distant-water fisheries) ในน่านน้้ามาเลเซียเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ 
เน่ืองจากพื้นที่ท้าประมงซึ่งเดิมเคยเป็นเขตทะเลหลวงได้ตกอยู่ภายใต้สิทธิอธิปไ ตยและเขตอ้านาจของรัฐ
ชายฝั่งของมาเลเซีย   จนท้าให้ชาวประมงไทยต้องเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าของ มาเลเซีย โดยมิได้รับ
อนุญาต หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการลักลอบท้าการประมง (Illegal Fishing) หรือเป็นการเข้าไปท้าการประมง
โดยผิดกฎหมาย  
 

 
 

ภาพท่ี 1  แนวเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา:  http://www.mmea.gov.my/images/mapsem2.jpg 
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จุมพต ( 2531) ยังได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักๆ ที่กองเรือประมงของไทยเข้าไปท้าการประมงใน
น่านน้้ามาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านภายหลังจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของมาเลเซียซึ่งถือว่า
เป็นการท้าการประมงโดยมิได้รับอนุญาต ดังน้ี 

1. น่านน้้าของประเทศ มาเลเซีย   เคยเป็นแหล่งท้าการประมงของชาวประมงไทยมาก่อน  
และเมื่อมาเลเซียประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  จึงท้าให้ชาวประมงไทยยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติในทะเล  ชาวประมงไทยบางส่วนจึงยังคงเข้าท้าการประมงในเขตดังกล่าวอยู่
ต่อไป 

2. เน่ืองจากการท้าการประมงในน่านน้้าไทยนั้นหนาแน่นเกินไป  ชาวประมงไทย
บางส่วนจึงเลี่ยงที่จะเข้าท้าการประมงในเขตน่านน้้าของประเทศมาเลเซีย ซึ่งยังมีการท้าประมงเบาบางและมี
สัตว์น้้าชุกชุม 

3. นับแต่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้ประกาศขยายเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะได้เกิดปัญหากล่าวอ้างสิทธิ์ทับซ้อน  และยังมิได้มีการเจรจาก้าหนดเขตแดนทางทะเลที่แน่นอน  ด้วย
เหตุน้ีจึงมีการลุกล้้าเขตแดนกันได้โดยง่าย  เพราะชาวประมงไทยไม่ทราบถึงเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลที่
แน่นอน 

4. ความจ้าเป็น ที่เรือประมงไทยต้องผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศ มาเลเซีย เพื่อ
ออกสู่ทะเลหลวง หรือผ่านช่องแคบมะละกาออกสู่มหาสมุทรอินเดีย   

5. นอกจากนั้น อีกสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้กองเรือประมงของไทยเข้าไปท้าการประมงใน
น่านน้้ามาเลเซียเป็นจ้านวนมาก ก็เน่ืองมาจาก ในขณะนั้นการพัฒนาการประมงทะเลของประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวเร็วกว่าของประเทศมาเลเซียมาก และในขณะเดียวกันอัตราการใช้ประโยชน์สัตว์น้้าในน่านน้้า
ของประเทศมาเลเซียยังต่้ากว่าศักยภาพการผลิตของทรัพยากร จึงท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้ามีความอุดมสมบูรณ์
จนเป็นแหล่งประมงหนึ่งที่ชาวประมงของไทยให้ความสนใจที่จะเข้าไปท้าการประมงกันมากขึ้น 

1.3 ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมายประมงของ
มาเลเซีย 
 ผลกระทบต่อการประกาศใช้กฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเลและประกาศกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมงของประเทศมาเลเซียต่อการประมงของไทย มีหลากหลายประการ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง
ผลกระทบต่อภาพรวมของการท้าประมงไทย หรือ ผลกระทบในระดับมหภาค ที่ท้าให้อุตสาหกรรมประมง
เสียหายไปทั้งระบบซึ่งผลกระทบต่อกองเรือประมงไทยโดยตรง   ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือ
ในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ และผลกระทบอันเกิดจากการปฎิบัติของทางการมาเลเซีย  ดังนี้ 

1.3.1 ผลกระทบต่อภาพรวมการท้าประมงของไทย  
  ประการที่ 1 คือ ท้าให้ไทยต้องสูญเสียพื้นที่ท้าการประมงไปถึง 3 แสนตารางไมล์
โดยประมาณ จากมาตรการเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศเพื่อนบ้าน และในที่นี่เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง
ไทยและมาเลเซีย 4,000 ตารางกิโลเมตร  
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  ประการที่  2  ผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้้าในน่านน้้าไทย  กล่าวคือ เมื่อชาวประมงไทยต้อง
สูญเสียพื้นที่ท้าการประมงไปเพรา ะการขยายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐชายฝั่ง  ท้าให้ชาวประมงน่านน้้า
ไกลของไทยส่วนใหญ่ต้องกลับเข้ามาท้าการประมงในเขตน่านน้้าไทย  และการกลับเข้ามาท้าการประมงใน
เขตน่านน้้าไทย คร้ัง นี้ ท้าให้การประมงในเขตน่านน้้าไทยซึ่งอยู่ในสภาพการท้าการประมงเกินขนาด   
(Overfishing)  อยู่แล้ว  ต้องเผชิญกับสภาวะการท้าการประมงเกินขนาดมากขึ้นไปอีก  อันจะมีผลเสียหาย
อย่างมากต่อพันธุ์สัตว์น้้าในเขตน่านน้้าไทย  ซึ่งจากสถิติการท้าการประมงในเขตอ่าวไทย พ.ศ.  2506  ระบุว่า
ปริมาณการจับสัตว์น้้าโดยเฉลี่ยต่อ  1  ชั่วโมงเท่ากับ  231.6  กิโลกรัม  แต่ ภายหลังจากการที่ประเทศเพื่อน
บ้าน รวมถึงประเทศมาเลเซียได้อ้างสิทธิและประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ ท้าให้สถิติการท้าประมง ใน พ.ศ.  
2523  ปริมาณการจับสัตว์น้้าโดยเฉลี่ยต่อ  1  ชั่วโมงลดลงเหลือเพียง  38.9  กิโลกรัม  และใน  พ.ศ.   2527  
เหลือเพียง  32  กิโลกรัมเท่านั้น  ดังนั้น จึงส่งผลท้าให้ ชาวประมงไทยถูกผลักดันให้กลับมาท้าการประมงใน
เขตน่านน้้าไทยเพิ่มขึ้น  แต่การท้าประมงของ ชาวประมงไทยจ้านวนไม่น้อย ที่กลับมาก็สวนทางกับจ้านวน
ทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้าไทยที่มีอยู่ กล่าวคือ เป็นการท้าการประมงโดยการ ใช้อวนที่มีตาถี่กว่าปกติคือใช้
อวนที่มีตาขนาด  25  มิลลิเมตร  ซึ่งถือว่ามีตาถี่กว่ามาตรฐานสากล  การใช้อวนที่มีตาถี่เช่นนี้จะท้าให้พันธุ์
ปลาที่ยังโตไม่ได้ขนาดต้องติดอวนไปด้วย 
  ประการที่ 3 จ้านวนเรือประมงของไทยลดลง  เช่น  ใน พ.ศ.  2522 หรือเป็นปีก่อนที่จะได้มี
การอ้างสิทธิและประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  มีการประเมินว่ามีเรือประมงไทยราว  26,000  ล้า  แต่ใน พ.ศ.  
2526  ได้มีการประเมินอีกครั้งและพบว่า เรือประมงไทยมีจ้านวนลดลงเหลือ  20,000  ล้า  และใน พ.ศ.  2529  
ลดลงเหลือ  1 8,000  ล้า  ทั้งนี้  จ้านวนของชาวประมงก็ลดลงตามส่วน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ชาวประมง
บางส่วนต้องเลิกอาชีพท้าการประมงและเปลี่ยนอาชีพใหม่ 
  ประการที่ 4 ท้าให้ทรัพยากรประมงที่จะต้องมาป้อนอุตสาหกรรมประมงภายในประเทศ
ไทย  ขาดแคลนเป็นอย่างมาก และราคาสัตว์น้้าที่ใช้บริโภคภายในประเทศก็ถีบตัวสูงขึ้น  ท้าให้ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทางการประมง และประชาชนเดือดร้อน 
  ประการที่ 5 ผลกระทบที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ก็คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมง
พื้นบ้านและชาวประมงขนาดเล็กตามชายฝั่งกับชาวประมงรายใหญ่ที่ต้องกลับมาท้าการประมงในน่านน้้า
ไทย กล่าวคือ  การที่ชาวประมง พื้นบ้าน และชาวประมง รายย่อยตามชายฝั่ง  (small – scale  fishermen)  ต้อง
ท้าการประมงแข่งขันกับชาวประมงรายใหญ่  (large – scale  or  commercial – scale  fishermen)  ที่กลับเข้า
มาท้าการประมงในเขตน่านน้้าไทย  ชาวประมงขนาดเล็กที่ท้าการประมงอยู่ตามชายฝั่งของไทยนั้นไม่อาจจะ
แข่งขันกับชาวประมงขนาดใหญ่ที่มีเรือประมงและเครื่องมือท้าการประมงที่ทันสมัยกว่าและมีประสิทธิภาพ
ดีกว่า  แม้ว่าทางรัฐบาลไทย  จะได้สงวน พื้นที่ชายฝั่งในรัศมี  3  กิโลเมตร  ไว้ให้ชาวประมงรายเล็กตาม
ชายฝั่งแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังปรากฏว่ามีการลุกล้้าเขตสงวนของเรือประมงรายใหญ่อยู่เป็นประจ้า  ทั้งนี้เพราะ
การขาดเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจตรามิให้มีการรุกล้้า 
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ประการที่ 6  การประสบกับปัญหาภาวะการว่างงาน ซึ่งจากส้ามะโนประมงใน พ.ศ. 2538 มี
จ้านวนชาวประมง สูงถึง 161,667 รายที่เป็นคนว่างงาน  ด้วยจ้านวนคนว่างงานที่สูงมากเช่นน้ีย่อมส่งผล
กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากทรัพยากรบุคคลเหล่านั้น 

ประการที่ 7  กองเรือประมงของไทยถูกทางการมาเลเซียจับกุม และเมื่อถูกจับไปแล้ว 
มาเลเซียก็จะด้าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2528 กล่าวคือ เรือประมงและอุปกรณ์ใน
เรือประมงจะถูกทางการมาเลเซียยึดไว้ ส่วนลูกเรือจะถูกน้ามาขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีต่อไป  โดยโทษทั่วไป
ส้าหรับชาวประมงที่ละเมิดน่านน้้ามาเลเซีย คือ การปรับเป็นเงินไม่เกิน 1 ล้านเหรียญริงกิตส้าหรับผู้ควบคุม
เรือ หรือไต๋ และไม่เกิน 1 แสนเหรียญริงกิตส้าหรับลูกเรือ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงธันวาคม พ.ศ. 2538 
ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากการอ้างสิทธิและประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเล มีเรือประมงไทย
ถูกทางการมาเลเซียจับทั้งสิ้น 789 ล้า ลูกเรือประมงถูกจับกุม 7,442 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 สถิติเรือและลูกเรือประมงไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2538 
 

พ.ศ. จ้านวนเรือถูกจับกุม (ล้า) จ้านวนลูกเรือถูกจับกุม (คน) 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 

18 
3 
9 
6 
1 

53 
83 
60 
71 

117 
95 
57 
55 
84 
77 

96 
70 
99 
44 
18 

357 
894 
627 
927 

1,156 
1,062 
442 
399 
737 
514 

รวม 789 7,442 
ท่ีมา: กองประมงต่างประเทศ 
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เกี่ยวกับโทษจ้าคุกของลูกเรือไทยนั้น ทางการมาเลเซียได้ระบุว่า ตามกฎหมายของมาเลเซีย
ไม่มีโทษจ้าคุกส้าหรับลูกเรือต่างชาติ มีแต่โทษปรับ แต่เมื่อใดที่ผู้ถูกลงโทษไม่ช้าระค่าปรับ ก็ต้องถูกกักขัง
แทนค่าปรับโดยผลของกฎหมาย แต่การกักขังแทนค่าปรับนี้มิใช้โทษ หากมีผู้ใดช้าระค่าปรับให้แทนผู้ถูก
ลงโทษ  ผู้ถูกลงโทษนั้นจะได้รับการปล่อยตัวทันที 

ประการที่ 8  ผลกระทบที่สูญเสียไปกับการท้าประมงผิดกฎหมายคือ  เปรียบเสมือน การ
ท้าลายชื่อเสียงของประเทศไทยต่อนานาชาติ  โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดย
ประเทศไทยจะเป็นที่โจษจันกันว่า  มีความล้มเหลวในการที่จะควบคุมดูแลการด้าเนินกิจการประมงของ
ตนเอง 

ประการที่ 9  นอกจากนี้ การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลไทยและทางการมาเลเซียในเร่ืองของ
การประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมายประมงของมาเลเซียได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2529 เน่ืองจาก ทางการมาเลเซียได้ยิงเรือประมงไทยเป็นผลให้ ลูกเรือประมงไทยต้อง
เสียชีวิต  2 ราย   โดยทางการมาเลเซียอ้างว่าเรือประมงไทยได้ล่วงล้้าเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าของ
มาเลเซีย  

1.3.2 ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 
  จุมพต ( 2551) กล่าวว่า เน่ืองจาก กฎหมายประมงของมาเลเซียยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือประมงของไทยผ่านเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะของมาเลเซีย ดังนี้ 

ก. การปฏิบัติต่อ กองเรือประมงไทย ท่ีผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะเสมือนหนึ่งเรือ
นั้นผ่านทะเลอาณาเขต   

มาเลเซีย ได้ปฏิบัติต่อเรือประมงที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะเสมือนหนึ่งว่าเรือ
นั้นได้ใช้สิทธิผ่านโดยสุจริต  (innocent  passage)   ผ่านทะเลอาณาเขตของตน  ซึ่งในกรณีเช่นนี้หาก
เรือประมงนั้นท้าการประมงโดยมิได้รับอนุญาตในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะจริง  ทางการมาเลเซีย อาจถือว่า
เรือประมงนั้นมิได้ใช้สิทธิผ่านโดยสุจริตและอาจห้ามเรือดังกล่าวผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของตนได้  
อย่างไรก็ดีการปฏิบัติต่อเรือประมงที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะเสมือนหนึ่งเรือนั้นผ่านทะเลอาณาเขตของรัฐ
ชายฝั่ง  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบจากการปฏิบัติดังกล่าวหลายประการทั้งต่อกองเรือประมงไทยและเรือประมง
ต่างชาติอ่ืนๆ ดังนี ้

- หากกองเรือประมงไทย ที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ และ ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐชายฝั่ง มาเลเซีย ย่อมท้าให้เรือนั้นเสียไปซึ่งสิทธิในการผ่านโดยสุจริต   นอกจากนี้ ทางการ
มาเลเซียอาจใช้มาตรการที่เข้มงวดหรือรุนแรงต่อเรือประมงที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะได้  เช่น  การจับ  ปรับ   
หรือยึดเรือประมง  เคร่ืองมือท้าการประมงหรือปลาที่จับ มาได้โดยมิได้รับอนุญาต  เป็นต้น  ทั้งนี้ จาก
กฎหมายของรัฐชายฝั่งโดยทั่วไป  จะระบุให้เรือประมงจัดเก็บเคร่ืองมือประมงให้เรียบร้อยในขณะผ่านเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะ 
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- ทางการมาเลเซียอาจห้ามมิให้เรือประมงผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  โดยอ้างว่า
จะเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐชายฝั่ง  โดย ทางการมาเลเซีย อาจถือการจับปลาโดยมิได้รับอนุญาต
เป็นจ้านวนมาก ๆ  นั้น  จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของรัฐชายฝั่ง 

- การเดินเรือประมงผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของมาเลเซีย  จะต้องเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง  (continuous)  และรวดเร็ว  (expeditious)   ซึ่งหมายความว่าจะต้องไม่มีการหยุด  เว้นแต่จะเป็นกรณี
ตามปกติแห่งการเดินเรือ ประมงนั้น   หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  (force  majeure)   หรือกรณีที่เรือตกอยู่ใน
ภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือ 

- อาจเป็นไปได้ว่าทางการมาเลเซียต้องการให้เรือที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดของรัฐชายฝั่งที่ใช้บังคับในทะเลอาณาเขต  ซึ่งอาจจะรวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ  เกี่ยวกับมลภาวะ  ความมั่นคงตลอดถึงการควบคุมทางศุลก ากรด้วยก็
ได้ 

ข. การ ก้าหนดให้เรือประมงที่จะผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะแจ้งให้ทราบถึงการผ่าน 
จากอนุสนธิกฎหมายประมงฉบับใหม่ของมาเลเซียปี 2528 ( Fisheries Act 

1985) ได้ก้าหนดให้เรือประมงต่างชาติที่แล่นผ่านน่านน้้าของประเทศมาเลเซียจะต้องแจ้งการผ่านน่านน้้าต่อ
ทางการมาเลเซียโดยทางวิทยุ ตามรายละเอียดต่างๆ ที่ฝ่ายมาเลเซียก้าหนด เช่น แจ้งชื่อเรือ สัญชาติเรือ  
ต้าแหน่งของเรือ  เส้นทางที่จะเดินเรือ  เป้าหมายที่จะไป  ชนิดและปริมาณสัตว์น้้าที่มีอยู่ในเรือ  วัตถุประสงค์
ในการผ่าน  มาที่วิทยุความถี่ 5802.0 KHz หรือ 4390.2 KHz  ซึ่งการแจ้งนี้สามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีฉุกเฉินอาจใช้คลื่นความถี่ 2182.0 KHz แทนได้ แต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือ
มาเลเซียเท่านั้น  ทั้งนี้ เรือประมงไทยและต่างชาติที่ประสงค์ผ่านน่านน้้ามาเลเซียจะต้องแจ้งหรือขออนุญาต
จากรัฐบาลมาเลเซียก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน 

จุมพต (2551) ยังได้รายงานว่า  กฎหมายของบางประเทศ รวมทั้งของมาเลเซีย
ได้บัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า  ปลาที่พบในเรือประมงต่างชาติที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  ให้ถือว่า
เป็นปลาที่ได้มาโดยการจับที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  เว้นแต่เรือประมงนั้นจะได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐชายฝั่งทราบล่วงหน้าถึงการผ่านนั้น  ซึ่ง การบัญญัติเช่นนี้ไม่ถือว่าขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วย
กฎหมายทะเล  ปี  1982  ทั้งนี้เพราะอาจถือได้ว่า  รัฐชายฝั่งได้ใช้สิทธิอธิปไตยเพื่อคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของตนตามสมควร  และในขณะเดียวกันเรือประมงที่จะผ่านเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะก็มิได้เสียเสรีภาพในการเดินเรือแต่ประการใด  และในกรณีที่เรือประมงนั้นมีปลาอยู่ในเรือ  
การแจ้งให้รัฐชายฝั่งทราบถึงปริมาณปลาที่มีอยู่ในเรือ  จะเป็นการตัดปัญหาเร่ืองการพิสูจน์ว่าปลานั้นได้มา
จากที่ใด 
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ค. การก้าหนดให้เรือประมงที่ผ่าน  จัดเก็บเครื่องมือท้าการประมงในขณะผ่าน 
ตามข้อเท็จจริงแล้ว มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วไปโดยรัฐชายฝั่ง  ทั้งนี้

เพราะถือได้ว่าเป็นมาตรการขั้นต้่าที่รัฐชายฝั่งจะก้าหนดเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของตน  โดยที่ไม่
เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดต่อการใช้เสรีภาพในการเดินเรือของเรือประมงต่างชาติ   

แต่อย่างไรก็ดี  การก้าหนดให้เรือประมงต่างชาติจัดเก็บเคร่ืองมือท้าการประมง
ในขณะผ่านเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐชายฝั่ง โดยเฉพาะมาเลเซีย นั้น  อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้  
ทั้งนี้เพราะเรือประมงบางประเภทโดยเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ่ที่จับปลาทูน่า  ซึ่งต้องใช้ตาข่ายจ้านวน
มาก  การจัดเก็บเคร่ืองมือจะท้าได้ยาก   ซึ่งถ้าหากทางการมาเลเซีย เข้มงวดอย่างมากต่อการจัดเก็บเคร่ืองมือ
อาจถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพของเรือประมง ของไทย   อันเป็นการขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วย
กฎหมายทะเลปี  1982   

1.3.3 ผลกระทบอันเกิดจากการปฏิบัติของทางการมาเลเซีย 
  ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากการประกาศกฎหมายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและกฎหมายเกี่ยวกับ
การประมงของมาเลเซียต่อการประมงของไทยมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ยังมีผลกระทบอันเกิดจากการ
ปฏิบัติของทางการมาเลเซีย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่กองเรือประมงไทยได้เคยประสบ ดังนี้ 

ประการแรก  ปัญหาจากกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซียที่ส่งผลต่อเรือประมงไทยที่ถูก
จับกุม 

- เรือประมงไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุม จะถูกด้าเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมที่รวบรัดและรวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่
กระบวนการส่งฟ้องศาลจนถึงการพิจารณาคดี  ท้าให้เจ้าของเรือไม่มีโอกาสที่จะได้พบลูกเรือ และ/หรือหา
ทนายเพื่อแก้ต่างในการด้าเนินการทางคดี จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียเรือไปในที่สุด 

- การพิจารณาของศาลมาเลเซีย จะใช้วิธีบังคับให้ลูกเรือไทยสารภาพ มิฉะนั้นจะ
เลื่อนการพิจารณาไปเร่ือยๆ โดยไม่ได้มีการไต่สวน จนลูกเรือทนอยู่ในคุกอย่างไร้อนาคตไม่ได้จึงตัดสินใจ
ต้องสารภาพ ท้าให้เจ้าของเรือต้องสูญเสียเรือไปในที่สุด โดยอาจไม่ได้กระท้าความผิด 

- กฎหมายประมงมาเลเซียมีบทบัญญัติที่เอาเปรียบโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
สันนิษฐานว่า ปลาที่จับได้บนเรือประมงต่างชาติเป็นปลาที่จับในเขตการประมงของประเทศมาเลเซีย จนกว่า
จะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ 

ประการที่สอง  ปัญหาจากการลาดตระเวนของเรือรบมาเลเซียที่ส่งผลต่อเรือประมงไทย 
กล่าวคือ   จากกฎหมายประมงมาเลเซียที่มีการประกาศความกว้างของทะเลอาณาเขตเกินกว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศอนุญาตให้ ท้าให้เจ้าหน้าที่บนเรือรบของมาเลเซียใช้เขตทะเลอาณาเขตน้ีมาเป็นเกณฑ์แทน
กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ 
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2. ความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเรือประมงไทยเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซีย 
 
จากการที่ทางการมาเลเซียได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ เมื่อปี พ.ศ. 2527 และ

ประกาศใช้กฎหมายประมง เมื่อปี พ.ศ. 2528 ตามล้าดับ เป็นทางฝ่ายไทยที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ด้าเนินการดังกล่าวของมาเลเซีย  ดังนั้น การประชุมร่วมของคณะกรรมการประมงไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นผล
จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามในความตกลงจัดต้ัง
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530 และได้ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนสัตยาบัน
ระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2530 จึงเป็นเสมือนทางออกที่รัฐบาลไทยและมาเลเซียได้
น้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการประมงไทยและมาเลเซีย 

ภายหลังจากการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย รัฐบาลไทยและมาเลเซียได้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อหารือในเร่ืองปัญหาการประมงไทยและมาเลเซีย รวมถึงเร่ืองอื่นๆ เป็นจ้านวน 5 คร้ัง ดังนี ้

คร้ังที่ 1 ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2531 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
คร้ังที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2532 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
คร้ังที่ 3 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2533 ณ ปาลัว ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
คร้ังที่ 4 ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2534 ณ ภูเก็ต ประเทศไทย 
คร้ังที่ 5 ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2535 ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 
คร้ังที่ 6 ในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2536 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย 
จากผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 1 ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้

ภายหลังจากที่ทางการมาเลเซียได้ชี้แจงให้ฝ่ายไทยทราบถึงกระบวนการในการแจ้งการจับกุมชาวประมงซึ่ง
จะด้าเนินการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบอย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางกฎหมาย และเร่ืองการแจ้งส้าหรับ
เรือประมงต่างชาติที่จะเดินเรือผ่านเขตการประมงของมาเลเซีย นอกจากนี้ฝ่ายมาเลเซียยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
แผนที่แสดงเขตไหล่ทวีปของมาเลเซียว่าจัดท้าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการเดินเรือ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 2 ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบถึง
ความกังวลต่อการปฏิบัติของฝ่ายมาเลเซียต่อลูกเรือประมงไทยที่ถูกจับกุม ซึ่งฝ่ายมาเลเซียก็ได้รับไปพิจารณา
ต่อ นอกจากนี้ ก็ได้มีการหารือถึงประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในการประชุมครั้งที่ 1 ซึ่งก็คือเร่ืองการ
แจ้งล่วงหน้าของเรือประมงที่จะผ่านเขตการประมงของมาเลเซีย แต่ก็คงยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียใน
ปี พ.ศ. 2534  ก็ยังคงไม่ได้ข้อยุติ เน่ืองจากทางมาเลเซียยังคงต้องการให้มีการแจ้งเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซียของ
เรือประมงไทยและต่างชาติ แต่ฝ่ายไทยก็ยังยืนยันในท่าทีเดิมเช่นเดียวกันกับการประชุมร่วมคณะกรรมการ
ประมงไทย-มาเลเซียทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ว่า ไม่ยอมรับกับการที่จะแจ้งการเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซียของ
เรือประมงต่างชาติ ตามที่ก้าหนดในกฎหมายประมงฉบับใหม่ของมาเลเซีย เน่ืองจากหลักการน้ีขัดต่อ
เสรีภาพในการเดินเรือตามอนุสัญญาฯ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982  นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึง
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แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมโดยให้มีการแจ้งการจับกุม
ชาวประมงโดยทันทีมายังศูนย์วิทยุประมงชายฝั่งสงขลา หรือสมาคมการประมงนอกน่านน้้าไทย ซึ่งมีศูนย์
ตั้งอยู่ที่สงขลา แทนการแจ้งไปยังสถานทูตหรือกงสุลไทย เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือสามารถกระท้าได้
อย่างรวดเร็ว  
 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 5  ฝ่ายมาเลเซียยอมรับในเสรีภาพการ
เดินเรือผ่านน่านน้้าเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของมาเลเซียของเรือประมงไทยและต่างชาติ  แต่ฝ่ายมาเลเซียเองก็มี
สิทธิที่จะออกกฎระเบียบในการจัดการการประมงในบริเวณดังกล่าว ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982   แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เป็นสิทธิของภาคเอกชนไทยที่จะแจ้งผ่านน่านน้้า
มาเลเซียได้หลายแนวทาง โดยส่วนราชการไทยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด    และส้าหรับการแจ้งการจับกุม
เรือประมงไทย หากฝ่ายมาเลเซียจับกุมเรือประมงไทย ทางการมาเลเซียจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบผ่านทาง
ส้านักงานร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย ( The Regional Border Committee Office-
RBCO) แต่ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการแจ้งการจับกุมโดยทันทีผ่านทางศูนย์ประมงชายฝั่งสงขลา หรือศูนย์ของ
สมาคมการประมงนอกน่านน้้าไทย ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาแทน และยังได้เสนอขอให้ทางฝ่ายมาเลเซียผ่อน
ปรนกระบวนการยุติธรรมในการด้าเนินคดีกับลูกเรือประมงของไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุม   นอกจากนี้ 
ในเร่ืองการบริหารทรัพยากรร่วมไทย-มาเลเซียนั้น ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้ด้าเนินการส้ารวจทรัพยากร
ประมงร่วมไทย-มาเลเซียในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมกัน  
 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 กระทรวงการต่างประเทศได้มีแถลงการณ์ยืนยันท่าทีในเร่ืองสิทธิการ
ผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตในรูปของหนังสือเวียนของสหประชาชาติ ที่ A/48/90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2536 เพื่อเป็นการประทวงทางการมาเลเซียถึงการจ้ากัดสิทธิในการผ่านโดยสุจริตและเสรีภาพในการเดินเรือ
ของเรือต่างชาติในเขตน่านน้้ามาเลเซีย (ภาคผนวก ก) ซึ่งจากแถลงการณ์ดังกล่าวท้าให้เห็นถึงท่าทีของฝ่าย
ไทยว่า ฝ่ายไทยยังคงไม่เห็นด้วยกับกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ของทางการมาเลเซียที่มีลักษณะเป็นการ
จ้ากัดสิทธิและเสรีภาพการเดินเรือดังกล่าว ซึ่งเป็นเร่ืองที่ขัดกับหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  
และยิ่งกว่านั้น ยังเป็นการขัดกับพันธกรณีที่รัฐน้ันๆ ยอมรับในขณะที่ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลไทยจ้าเป็นต้องประกาศในแถลงการณ์ว่า จากกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ ของทางการมาเลเซีย ประเทศไทยไม่ถือว่าถูกผูกพันโดยกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านี้ 
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยยังหวังว่าทางการมาเลเซียจะไม่ใช้ข้อบังคับเหล่านั้นในการด้าเนินมาตรการใดๆ 
ที่จะขัดขวางหรือรบกวนการใช้สิทธิอันชอบธรรมในการผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติในทะเลอาณาเขต
ของมาเลเซีย การใช้สิทธิอันชอบธรรมในการผ่านช่องแคบที่ใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศ หรือการใช้
เสรีภาพอันชอบธรรมในการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของตน 
 หลังจากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 6 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลการ
ประชุมด้านการประมง ฝ่ายไทยได้เน้นถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือของเรือประมงไทยที่จะผ่านในเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะของมาเลเซีย โดยฝ่ายมาเลเซียได้ยอมรับในหลักการของเสรีภาพในการเดินเรือในเขต
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เศรษฐกิจจ้าเพาะ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายมาเลเซียก็ได้แจ้งว่ามาเลเซียมีสิทธิในการติดตามและจัดการด้านการ
ประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ ภายใต้หลักการของกฎหมายทะเล  นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงเร่ืองการ
จับกุมเรือประมงไทย โดยฝ่ายไทยขอให้ทางการมาเลเซียแจ้งการจับกุมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
ภายใน 24 ชั่วโมง และเร่งด้าเนินการพิธีการทางศาล ส้าหรับลูกเรือประมงไทยให้เร็วขึ้น ซึ่งฝ่ายมาเลเซียยินดี
ที่จะด้าเนินการต่อไปเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 ภายหลังจากการประกาศแถลงการณ์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 6 ได้มีการประชุมหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย กรมเอเชียตะวันออก  กรมเศรษฐกิจ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  ฝ่ายคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  กองทัพเรือ และกรมประมง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนว
ทางการป้องกันตัวเองของเรือประมงไม่ให้ถูกด้าเนินการทางกฎหมายหรือข้อบังคับของทางการมาเลเซีย
เกี่ยวกับการแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซีย ภายหลังจากทราบแน่ชัดว่า ฝ่ายมาเลเซียจะขอใช้สิทธิในการติดตาม
และจัดการด้านการประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ ภายใต้หลักการของกฎหมายทะเล ด้วยตนเอง  ซึ่งจากการ
ประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ถึงแม้เรือประมงไทยจะแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียแต่ก็มิใช่หลักประกันว่าจะไม่ถูก
จับกุม หากชาวประมงไทยยังคงลักลอบท้าการประมงก็อาจจะถูกจับกุมได้ ดังนั้น จึงควรแจ้งให้ภาคเอกชน
และ/หรือเจ้าของเรือประมงไทยได้ทราบว่า เรือประมงที่ท้าการประมงโดยสุจริต ควรจะท้าการแจ้งผ่าน
น่านน้้ามาเลเซีย ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการแจ้ง ควรจะเก็บอวนให้มิดชิดในขณะเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซีย   

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในกรณี
ที่มาเลเซียจะให้ทางการไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนเรือประมงไทยกลับคืนหากยังคงมีเรือประมงถูก
จับกุม โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นว่าควรพยายามใช้สิทธิของไทยในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือตาม
หลักการคุ้มครองคนชาติให้มากที่สุดภายในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือควรมีการท้าข้อสงวนไม่ยอมรับความถูกต้องกฎหมายประมงของประเทศมาเลเซียด้วย   

นอกจากนี้ ในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของ พ.ศ. 2537 กรมประมงได้ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเอเชียตะวันออก  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  ฝ่ายคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คน
ไทยในต่างประเทศ  กองทัพเรือ  กรมเจ้าท่า  กองบังคับการต้ารวจน้้า  และอัยการสูงสุด ถึงสิทธิการเดินเรือ
ผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต  เพื่อขอปรึกษาหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนวางแนวทางปฏิบัติ
ของชาติในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากทุกหน่วยงานได้เสนอตรงกันว่า เนื่องจากความ
จ้าเป็นของเรือประมงไทยที่จะต้องผ่านน่านน้้ามาเลเซียเพื่อออกไปจับปลานอกน่านน้้าไทย หรือเดินทางกลับ 
ดังนั้น การแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียจึงมีความจ้าเป็นที่เรือประมงไทยอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับของทางการมาเลเซียเพื่อให้ได้สิทธิในการผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต ถึงแม้ว่ากฎหมายหรือ
ข้อบังคับของทางการมาเลเซียอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการของการผ่านโดยสุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ข้อ 19 (ภาคผนวก ข) แต่ประเทศไทยก็คงไม่สามารถบังคับ
ให้ทางการมาเลเซียแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ประเทศไทยต้องการได้ 
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ซึ่งการแจ้งผ่านน่านน้้านี้ ควรให้ชาวประมงพิจารณาว่าประสงค์จะแจ้งหรือไม่แจ้งน่าจะดีที่สุด เนื่องจาก
รัฐบาลไทยมีท่าทีเสมอมาว่า รัฐบาลไทยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองที่ชาวประมงแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซีย  
เพราะอาจถือว่าเป็นการยอมรับความถูกต้องของข้อก้าหนดกฎหมายมาเลเซียตามหลักกฎหมายปิดปาก 
(estoppel) หรือการยอมรับโดยการน่ิงเฉย (acquiescence) และไทยได้มีแถลงการณ์ยืนยันท่าทีในเร่ืองนี้ในรูป
ของหนังสือเวียนของสหประชาชาติไปแล้ว ทั้งนี้ หากชาวประมงจะแจ้งหรือไม่แจ้งต่อทางการมาเลเซียก็
ควรที่จะมีการเก็บเคร่ืองมือท้าการประมงให้อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะใช้งานตลอดระยะเวลาการเดิน
ทางผ่านน่านน้้ามาเลเซีย เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์และเป็นการป้องกันตัวเองก็น่าจะเป็นหลักประกันถึงความ
ปลอดภัยจากการถูกจับกุมของทางการมาเลเซีย  อย่างไรก็ดี หลักประกันความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือ การแจ้ง
ผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต ซึ่งการด้าเนินการโดยการก้าหนดหน่วยงานและสถานที่ที่จะรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน รวมถึงการก้าหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็น่าจะให้ผล
ตามความมุ่งหมายของรัฐบาลไทย ถึงแม้ว่า อาจจะเป็นปัญหายุ่งยากในทางปฏิบัติ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2538 ได้เกิดเหตุการณ์ลูกเรือประมงไทยถูกเจ้าหน้าที่เรือรบ 
(ตรวจ) มาเลเซียยิงจนเสียชีวิตจ้านวน 2 ราย และจับกุมลูกเรืออีก 5 คน พร้อมทั้งเรือประมง ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจ้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์-บันดาร์
เสรีเบกาวัน ได้เป็นผู้ติดตามเร่ืองดังกล่าวและได้แจ้งว่า โดยวิธีปฏิบัติของเรือประมงไทยที่เข้ามาจับปลาใน
เขตน่านน้้ามาเลเซีย หรือเดินเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซีย เมื่อพบกับเรือรบมาเลเซียจะพยายามหนีเข้าเขตน่านน้้า
ไทย จนเป็นเหตุให้เรือรบมาเลเซียต้องท้าการยิง ซึ่งในที่นี้ อาจจะเป็นการยิงขู่ตามขั้นตอนของการเข้าจับกุม
เรือที่ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งให้หยุด  หรืออาจจะเป็นการเจตนาใช้ก้าลังรุนแรง เพื่อเป็นการปราบปราม การ
ลักลอบเข้ามาท้าการประมงในเขตน่านน้้ามาเลเซีย ก่อนที่จะได้ท้าการสกัดเพื่อท้าการจับกุมต่อไป จากการ
ปฏิบัติของเรือประมงไทยดังกล่าวหากโชคดีหนีเข้าเขตไทยได้เรือรบมาเลเซียก็จะเลิกติดตาม   
 จากเหตุการณ์ยิงลูกเรือประมงไทยในครั้งนี้ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์) เดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าพบและ
หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซีย อธิบดีกรมประมง และผู้อ้านวยการกองเอเชีย
ตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งทางการมาเลเซียได้กล่าวแสดงความเสียใจ
และยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีนโยบายที่จะใช้มาตรการรุนแรงกับปัญหาการท้าประมงดังกล่าว แต่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเร่ืองที่เกิดจากการปฏิบัติงานในระดับเจ้าหน้าที่  อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซียยังได้พิจารณา
ในเร่ืองมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และยังได้ส่งมอบเรือกลับคืนยังภาคเอกชน   
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3. ผลส้าเร็จและข้อจ้ากัดในการแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต 
  

แม้ว่าสิทธิของเรือประมงในการเดินเรือผ่านโดยสุจริตในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่งตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 
: UNCLOS 1982)) จะสามารถใช้สิทธิการผ่านโดยสุจริตในน่านน้้าหมู่เกาะได้ในกรณีที่รัฐหมู่เกาะมิได้
ก้าหนดช่องทางจราจร ( Archipelagic Sea Lanes) ไว้ โดยเรือทุกประเภท รวมทั้งเรือประมงของทุกรัฐมีสิทธิ
เดินเรือผ่านโดยสุจริต ( innocent passage) ในทะเลอาณาเขต ( territorial sea) และมีเสรีภาพในการเดินเรือ 
(freedom of navigation) ในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ ( Exclusive Economic Zone: EEZ) ของรัฐชายฝั่งใดโดยไม่
จ้าเป็นต้องแจ้งการการผ่านน่านน้้าในลักษณะ innocent passage ให้รัฐชายฝั่งต้องทราบล่วงหน้า  แต่อีกนัย
หนึ่งที่จุมพต (2551) ได้รายงานไว้ คือ “โดยทั่วไปแล้วการที่รัฐชายฝั่งก้าหนดให้เรือประมงต่างชาติที่จะผ่าน
เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะแจ้งให้รัฐชายฝั่งทราบถึงการผ่านนั้น  ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิอธิปไตย  (sovereign  
rights)   ของรัฐชายฝั่งอันจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพในการเดินเรือแต่อย่างใด  ทั้งนี้เพราะเรือประมง
ที่จะผ่านเพียงแจ้งให้รัฐชายฝั่งทราบถึงการผ่านเท่านั้น  โดยมิต้องรอว่ารัฐชายฝั่งจะอนุญาตหรือไม่  เพราะ
หากรัฐชายฝั่งก้าหนดให้เรือต่างชาติขออนุญาตผ่านก็จะเป็นการกระท้าที่ขัดต่อเสรีภาพในการเดินเรือที่
รับรอง  โดยทั้งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  และทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982”    ดังนั้น ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของการเดินเรือประมงไทยในน่านน้้ามาเลเซีย 
รวมถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับเรือประมงไทยเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ทั้งกรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวง
การต่างประเทศได้ตระหนักมากที่สุด  แม้ว่าเรือประมงไทยจะมีสิทธิในการเดินเรือผ่านโดยสุจริตในน่านน้้า
มาเลเซียหรือไม่ก็ตาม  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เรือประมงต้องถูกจับ   ปรับ   หรือยึดเรือประมง  
ยึดเคร่ืองมือท้าการประมงหรือปลา ลูกเรือถูกด้าเนินคดี หรือถูกยิงโดยเรือรบของมาเลเซียหากส่อพฤติกรรม
ในทางหลบหนีต่อไป   

ตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมประมงโดยกองประมงต่างประเทศจึงได้
ด้าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองกับเรือประมงของไทยที่มีความประสงค์ที่จะผ่านน่านน้้าประเทศมาเลเซีย 
โดยเป็นการประสานกับส้านักงานประมงจังหวัด 6 จังหวัด ดังนี ้

1. ส้านักงานประมงจังหวัดสงขลา 
2. ส้านักงานประมงจังหวัดปัตตานี 
3. ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ส้านักงานประมงจังหวัดตรัง 
5. ส้านักงานประมงจังหวัดสตูล 
6. ส้านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อให้ส้านักงานประมงจังหวัดทั้ง 6 แห่ง ข้างต้น เป็นหน่วยงานที่จะต้องประสานกับภาคเอกชน และเจ้าของ
เรือประมงต่างๆ ในการรับแจ้งการขอผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต และด้าเนินการส่งผลการแจ้งการขอ
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ผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตคร้ังนี้ให้กองประมงต่างประเทศทราบต่อไป เพื่อกองประมงต่างประเทศ กรม
ประมง จะได้ด้าเนินการแจ้งให้กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศทราบ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้จะ
ด้าเนินการแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เรือประมงของไทยต่อไป  ทั้งนี้ แผนผังการด้าเนินการแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดย
สุจริตมีรายละเอียดในภาคผนวก ค  

จากการด้าเนินการของกรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการให้ความ
คุ้มครองแก่เรือประมงของไทยนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จ้านวนเรือและลูกเรือประมงที่ถูกทางการมาเลเซีย
จับกุมมีจ้านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 สถิติเรือและลูกเรือประมงไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมระหว่าง พ.ศ. 2538-2550 
 

พ.ศ. จ้านวนเรือถูกจับกุม (ล้า) จ้านวนลูกเรือถูกจับกุม (คน) 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 

82 
27 
25 
36 
27 
20 
23 
22 
11 
11 
- 
2 
2 

549 
179 
153 
136 
334 
123 
115 
176 
25 
49 
- 
3 
8 

รวม 288 1850 
ท่ีมา: กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ผ่านน่านน้้ามาเลเซียมายัง
กรมประมงในช่วง พ.ศ. 2546-2549 พบว่า มีเรือประมงไทยที่แจ้งความประสงค์ในช่วง พ.ศ. 2546-2549 ดังนี้ 
ปี 2546 มี 2 ล้า ปี 2547 มี 86 ล้า ปี 2548 มี 38 ล้า และปี 2549 มี 25 ล้า ตามล้าดับ ซึ่งยังถือว่าเป็นจ้านวนที่
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น้อยมากเมื่อเทียบกับจ้านวนเรือประมงไทยที่จ้าเป็นต้องเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตซึ่งมีจ้านวน 
11,000 เที่ยวต่อปี (ภาคผนวก ง) และแบ่งการเดินทางได้ ดังนี้ 

1. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน มีจ้านวน 500 ล้า เดินทางล้าละ 4 
เที่ยว รวม 2,000 เที่ยว 

2. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างอ่าวไทยไปอินโดนีเซียและสิงคโปร์ มีจ้านวน 300 ล้า เดินทาง
ล้าละ 20 เที่ยว รวม 6,000 เที่ยว 

3. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างอ่าวไทยไปประเทศอื่น มีจ้านวน 100 ล้า เดินทางล้าละ 1 เที่ยว 
รวม 100 เที่ยว 

4. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างทะเลอันดามันไปอินโดนีเซีย มีจ้านวน 150 ล้า เดินทางล้าละ 
20 เที่ยว รวม 3,000 เที่ยว 

 
แม้ว่าผลจากการด้าเนินการร่วมกันระหว่างกรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศจะ

สามารถลดจ้านวนเรือและลูกเรือประมงที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม แต่ใน
รายละเอียดของการด้าเนินการก็ยังมีข้อจ้ากัดที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง ซึ่งปัญหาใหญ่ๆ คือ 
ขั้นตอนที่กรมประมงจะได้รับแจ้งจากภาคเอกชนหรือเจ้าของเรือถึงการขอให้เรือประมงของตนผ่านน่านน้้า
ประเทศมาเลเซีย และได้ประสานให้กับกองทัพเรือและกระทรวงการต่างประเทศได้ทราบและด้าเนินการ
แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ทราบ เพื่อให้ความ
คุ้มครองกับเรือประมงไทยได้อย่างทันท่วงทีนั้น เรือประมงเหล่านั้น ได้ออกจากท่าเรือไปแล้วเป็นเวลาหลาย
วัน และ/หรือก้าลังเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซียอยู่ หรือในหลายคร้ังเรือประมงเหล่านั้น อาจเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยแล้ว ซึ่งหากในกรณีที่เกิดปัญหาต่อเรือประมงดังกล่าว ทั้งกองทัพเรือและกระทรวงการ
ต่างประเทศ และกรมประมง อาจจะไม่สามารถด้าเนินการใดๆ ได้อย่างทันท่วงที หรือไม่สามารถด้าเนินการ
ใดๆได้เลย  ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การด้าเนินการดังกล่าวสามารถกระท้าได้โดยทันทีที่กรมประมง
ได้น้ามาใช้ ประกอบกับการยินดีที่จะให้ความคุ้มครองเรือประมงไทยของกองทัพเรือไทย  ที่จะต้องท้าการ
ประสานกับกองทัพเรือมาเลเซียอยู่ตลอดเวลาของการลาดตระเวนในบริเวณรอยต่อน่านน้้าไทยและมาเลเซีย 
ก็คือ การแจ้งขอความร่วมมือไปยังส้านักงานประมงจังหวัดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ส้านักงานประมงจังหวัดสงขลา  
ส้านักงานประมงจังหวัดปัตตานี  ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส้านักงานประมงจังหวัดตรัง  
ส้านักงานประมงจังหวัดสตูล  และส้านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ว่า หากมีเรือประมงที่ประสงค์จะ
ผ่านน่านน้้ามาเลเซีย สามารถแจ้งรายละเอียดเรือประมงที่ขอผ่านน่านน้้าไปยังกองควบคุมเรือพาณิชย์ 
กองทัพเรือ ได้โดยตรงทางโทรสารอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการประสานงานล่วงหน้าให้กองทัพเรือทราบและ
เป็นข้อมูลส้าหรับเรือรบตรวจการณ์ในทะเลจะได้ให้ความคุ้มครองและประสานกับทางเรือรบของมาเลเซีย
ได้อย่างทันท่วงทีอีกช่องทางหนึ่ง 
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นอกจากนี้ ข้อจ้ากัดอีกประการหนึ่งในทางปฏิบัติที่นอกจากจะท้าให้เกิดความล่าช้าที่ภาครัฐทั้งกรม
ประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และยัง
ก่อให้เกิดข้อสงสัยและความสับสนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง คือ การขาดเอกสารส้าคัญเพื่อ
ประกอบการแจ้งเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซียจากภาคเอกชนและเจ้าของเรือประมง อาทิ 

1. ส้าเนาทะเบียนเรือ 
2. ส้าเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
3. ส้าเนาอาชญาบัตรเคร่ืองมือประมงที่ระบุ 
4. ส้าเนาใบรับรองการตรวจเรือ 
5. ส้าเนาใบอนุญาตที่ให้ท้าการประมงได้ในประเทศที่สามที่จะจ้าเป็นต้องผ่านน่านน้้ามาเลเซีย  

ซึ่งในการด้าเนินการที่ผ่านมากรมประมงโดยกองประมงต่างประเทศได้เคยประสานแจ้งให้ทางส้านักงาน
ประมงจังหวัดทั้ง 6 แห่งได้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อขอเอกสารเหล่านั้นจากภาคเอกชนและเจ้าของเรือประมง
ก่อนที่จะได้แจ้งให้กรมประมงได้ทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ในทางปฏิบัติ ภาคเอกชน
และเจ้าของเรือแทบจะไม่เคยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวมายังส้านักงานประมงจังหวัดทั้ง 6 
แห่ง ประกอบกับการแจ้งขอผ่านน่านน้้ามาเลเซียที่ล่าช้า ท้าให้กรมประมงไม่สามารถที่จะรอรวบรวม
เอกสารประกอบข้างต้น เพื่อแจ้งให้กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศได้ทราบต่อไป ซึ่งหากกรม
ประมงรอรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบ อาจจะยิ่งท้าให้การแจ้งยังกองทัพเรือและกระทรวงการ
ต่างประเทศล่าช้าลงไปอีก และอาจส่งผลกระทบต่อการให้ความคุ้มครองเรือประมงไทยในที่สุด   นอกจากนี้ 
จากการด้าเนินการโดยปราศจากการส่งเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่กรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวง
การต่างประเทศได้พิจารณา จะท้าให้เกิดเหตุการณ์ที่ภาคเอกชนใช้เหตุผลในทางเท็จแจ้งมายังกรมประมง 
เพื่อขอผ่านน่านน้้ามาเลเซียออกท้าการประมงยังน่านน้้าสากลหรือน่านน้้าประเทศอื่นๆ อย่างเช่น จากกรณีที่
เคยมีเรือประมงอ้างว่า จะขอผ่านน่านน้้าประเทศมาเลเซียเพื่อท้าการประมงในประเทศบรูไน ทั้งๆ ที่รัฐบาล
ไทยและรัฐบาลบรูไนไม่ได้มีข้อตกลงการท้าการประมงร่วมกัน 

 
สรุปและวิจารณ์ 

 
การรับแจ้งขอเดินเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตจากภาคเอกชนและ/หรือเจ้าของเรือประมงเป็น

แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลไทยโดยกรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกันด้าเนินการ
เพื่อให้ความคุ้มครองเรือประมงไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตมาต้ังแต่
ปลาย พ.ศ. 2538 ซึ่งแนวทางการด้าเนินการนี้เปรียบเสมือนเป็นการป้องกันไม่ให้เรือประมงไทยถูกทางการ
มาเลเซียจับกุมอันเป็นผลจากการที่ทางการมาเลเซียได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ เมื่อ 
พ.ศ. 2527 และประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประมง เมื่อ พ.ศ. 2528 ตามล้าดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ก่อนหน้าที่กรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ จะก้าหนดแนวทางให้เรือประมงไทย
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สามารถแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียได้นั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจ้านวนเรือและลูกเรือที่ถูกทางการมาเลเซีย
จับกุมก่อนที่จะมีการก้าหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวมีจ้านวนมาก เฉลี่ยปีละ 53 ล้า และจ้านวนลูกเรือที่ถูกจับกุม 
497 ราย ต่อปี ภายหลังจากที่มีความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งเรือประมงไทยผ่าน
น่านน้้ามาเลเซียแล้ว พบว่า จ้านวนเรือและลูกเรือที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมลดจ้านวนลงเหลือเพียงเฉลี่ย 23 
ล้า และ 142 ราย ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 43.39 และ 28.57 ต่อปี ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ
จ้านวนเรือประมงที่ได้แจ้งความประสงค์ผ่านน่านน้้ามาเลเซียมายังกรมประมงในช่วง พ.ศ. 2546-2549 พบว่า 
มีเรือประมงไทยด้าเนินการถูกต้องใน พ.ศ. 2546 จ้านวน 2 ล้า  พ.ศ. 2547 จ้านวน 86 ล้า พ.ศ. 2548 จ้านวน 
38 ล้า และ พ.ศ. 2549 จ้านวน 25 ล้า ตามล้าดับ ซึ่งยังถือว่าเป็นจ้านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ้านวน
เรือประมงไทยที่จ้าเป็นต้องเดินทางผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตซึ่งมีจ้านวน 11,000 เที่ยวต่อปี แบ่งการ
เดินทางได้ ดังน้ี 

1. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน มีจ้านวน 500 ล้า ล้าละ 4 เที่ยว รวม 
2,000 เที่ยว 

2. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างอ่าวไทยไปอินโดนีเซียและสิงคโปร์ มีจ้านวน 300 ล้า ล้าละ 20 
เที่ยว รวม 6,000 เที่ยว 

3. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างอ่าวไทยไปประเทศอื่น มีจ้านวน 100 ล้า ล้าละ 1 เที่ยว รวม 
100 เที่ยว 

4. เรือประมงไทยที่เดินทางระหว่างทะเลอันดามันไปอินโดนีเซีย มีจ้านวน 150 ล้า ล้าละ 20 เที่ยว 
รวม 3,000 เที่ยว 

ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่ท้าให้จ้านวนเรือประมงที่แจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตมีจ้านวนน้อยลงอาจ
เน่ืองมาจากปัญหาวิกฤตราคาน้้ามันที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและ
เจ้าของเรือประมงได้ตระหนักและรับทราบขั้นตอนวิธีการแจ้งขอเดินเรือผ่านน่านน้้ามาเลเซีย ตลอดจน
ข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงานที่มักจะมีปัญหาส้าคัญ ๆ คือ ความล่าช้าในการแจ้งความประสงค์ของภาคเอกชน
และ/หรือเจ้าของเรือ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งเรือประมงที่ประสงค์จะเดินเรือผ่านน่านน้้า
มาเลเซียล่าช้าจนบางครั้งเรือประมงล้านั้นได้ออกจากท่าเรือไปแล้วเป็นเวลาหลายวัน  ซึ่งจากข้อจ้ากัดนี้ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเอกชนและเจ้าของเรือประมงเอง ในกรณีที่เกิดปัญหาแก่เรือประมงดังกล่าว 
กรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศจะไม่สามารถด้าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที หรือไม่สามารถด้าเนินการใดๆ ได้เลย เป็นต้น  

เพื่อให้แนวปฏิบัติในการแจ้งเรือประมงผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการให้ความคุ้มครองเรือประมงที่จะผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตมากขึ้น ในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือเจ้าของเรือต้องร่วมมือกันในการให้ความส้าคัญต่อการแจ้ง
เรือประมงผ่านน่านน้้ามาเลเซีย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ี ท้า
ให้เห็นได้ว่า การด้าเนินการดังกล่าวของกรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้
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ด้าเนินการอย่างถูกต้องแล้ว แม้ว่า ประเทศไทยจะมีสิทธิเดินเรือผ่านโดยสุจริตและมีเสรีภาพในการเดินเรือ
ในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของมาเลเซียอยู่แล้ว ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
(The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea) แต่ความปลอดภัยของเรือประมงไทยและ
ลูกเรือเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดที่ทั้งกรมประมง กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศจะต้องตระหนัก  
ดังนั้น การปรับปรุงวิธีการท้างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนและ/หรือเจ้าของเรือในอนาคต เพื่อให้การแจ้ง
ความประสงค์ในการผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล น่าจะเป็นสิ่งที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะได้น้าไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เพื่อให้ปัญหาที่เรือและลูกเรือประมงที่ถูก
ทางการมาเลเซียจับกุมลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต 
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(ค้าแปล) 
แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย  

 
 โดยที่กระทรวงการต่างประเทศตระหนักว่าปัจจุบันน้ีมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายหรือข้อบังคับ
ต่างๆ ซึ่งมีผลในทางจ้ากัดสิทธิในการผ่านโดยสุจริตและเสรีภาพในการเดินเรือของเรือต่างชาติในเขตทาง
ทะเลของตน  ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศท่าทีของรัฐบาลไทยในเร่ืองดังกล่าวให้ทราบ
ทั่วกัน ดังน้ี 

1. ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและทางปฏิบัติของรัฐที่ได้รับการยอมรับและ
ประมวลไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เรือทุกประเภทของทุก
รัฐมีสิทธิในการผ่านโดยสุจริตในทะเลอาณาเขตของรัฐอ่ืน มีสิทธิในการผ่านช่องแคบที่ใช้ใน
การเดินเรือระหว่างประเทศ และมีเสรีภาพในการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐอ่ืน 

2. เรือต่างชาติทุกประเภท รวมทั้งเรือรบ เรือพาณิชย์ และเรือประมง สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าวได้โดยไม่จ้าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หรือได้รับอนุญาต อนุมัติหรือค้ายินยอมล่วงหน้าจาก
รัฐชายฝั่งที่เรือนั้นๆ ประสงค์จะเดินทางผ่าน 

3. ดังนั้น กฎหมายและข้อบังคับใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว จึงขัดกับ
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และยิ่งกว่านั้นยังขัดกับพันธกรณีที่รัฐน้ันๆ 
ยอมรับในขณะที่ลงนามในอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1982 

4. จากเหตุผลข้างต้น รัฐบาลไทยจึงจ้าเป็นต้องประกาศว่าประเทศไทยไม่ถือว่าถูกผูกผันโดย
กฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านี้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็หวังว่าประเทศที่ออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับเหล่านั้นจะไม่ด้าเนินมาตรการใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนการใช้สิทธิอันชอบธรรมใน
การผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติในทะเลอาณาเขตของตน การใช้สิทธิอันชอบธรรมในการ
ผ่านช่องแคบที่ใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศ หรือการใช้เสรีภาพอันชอบธรรมในการ
เดินเรือในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของตน 

 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 
         วังสราญรมย์ 

                  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 (1993) 
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ภาคผนวก ข 
ความหมายของการผ่านโดยสุจริต 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ข้อ 19 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ข้อ 19 

ความหมายของการผ่านโดยสุจริต 
 

1. การผ่านจะสุจริตตราบเท่าที่ไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือความ
มั่นคงของรัฐชายฝั่ง การผ่านเช่นว่านั้นให้กระท้าโดยเป็นไปตามอนุสัญญานี้ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ของ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

2. การผ่านของเรือต่างชาติให้ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย หรือความ
มั่นคงของรัฐชายฝั่ง หากเรือต่างชาติน้ันกระท้ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังต่อไปนี้ในทะเลอาณาเขต 

(ก) การคุกคาม หรือการใช้ก้าลังใดๆ ต่ออ้านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเอกราช
ทางการเมืองของรัฐชายฝั่ง หรือโดยลักษณะอื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ 

(ข) การซ้อม หรือการฝึกใดๆ ด้วยอาวุธชนิดใดๆ 
(ค) การกระท้าการใดๆ ที่มุ่งประสงค์ในการรวบรวมข้อสนเทศที่เป็นการเสื่อมเสียต่อการ

ป้องกันหรือความมั่นคงของรัฐชายฝั่ง 
(ง) การกระท้าการโฆษณาชวนเชื่อใดที่มุ่งประสงค์ให้กระทบต่อการป้องกัน หรือความ

มั่นคงของรัฐชายฝั่ง 
(จ) การส่งขึ้นสู่อากาศ การลงสู่พื้น หรือากรน้าขึ้นบนเรือซึ่งอากาศยานใดๆ 
(ฉ) การปล่อยขึ้นสู่อากาศ การลงสู่พื้นหรือการน้าขึ้นมาบนเรือซึ่งกลอุปกรณ์ทางทหารใดๆ 
(ช) การขนลง หรือการขนขึ้นจากเรือซึ่งโภคภัณฑ์ เงินตรา หรือบุคคลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

และข้อบังคับทางศุลกากร รัษฎากร การเข้าเมือง หรือการสุขาภิบาลของรัฐชายฝั่ง 
(ซ) การกระท้าใดๆ โดยเจตนาที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษอย่างร้ายแรงอันเป็นการขัดต่อ

อนุสัญญานี้ 
(ฌ) กิจกรรมประมงใดๆ 
(ญ) การด้าเนินกิจกรรมวิจัยหรือส้ารวจ 
(ฎ) การกระท้าใดๆ ที่มุ่งประสงค์เพื่อแทรกแซงระบบสื่อสารใดๆ หรือสิ่งอ้านวยความ

สะดวกหรือสิ่งติดตั้งอ่ืนใดของรัฐชายฝั่ง 
(ฏ) กิจกรรมอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผ่าน 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการด้าเนินการแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต 
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ขั้นตอนการด้าเนินการแจ้งผ่านน่านน้้ามาเลเซียโดยสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเอกชนและ/หรือเจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ในการขอ
ผ่านน่านน้้ามาเลเซีย ยังส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 

ส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ท้าหนังสือและโทรสารแจ้งความ
ประสงค์ของภาคเอกชน/เจ้าของเรือในการขอผ่านน่านน้้ามาเลเซียมายัง  

กองประมงต่างประเทศ กรมประมง  

กองประมงต่างประเทศจัดท้าหนังสือแจ้งการขอผ่านน่านน้้ามาเลเซีย
ของภาคเอกชน/เจ้าของเรือ พร้อมจัดส่งยังกองทัพเรือ และ  

กระทรวงการต่างประเทศ  

กองทัพเรือและกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเร่ืองการขอผ่านน่านน้้า
มาเลเซียของภาคเอกชน/เจ้าของเรือไป ยังหน่วยงานในสังกัด ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ความ

คุ้มครองเรือประมงไทย 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์แจ้งให้กระทรวงการ
ต่างประเทศมาเลเซียทราบ  

กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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ภาคผนวก ง 
ข้อเท็จจริงจ้านวนเรือประมงไทยท่ีเดินทางผ่านน่านน้้าประเทศมาเลเซียโดยสุจริต  
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