รายงานผลการตรวจสอบที่ 119/2560
สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าเอกชนล้อมรั้วเลี้ยงหอยในแม่น้าปะเหลียนและท้าการคราดหอย โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรี ยนว่า เมื่อปี 2556 ได้มีผู้ประกอบการ
เอกชนเข้ามาล้อมรั้วในแม่น้าปะเหลียนช่วงรอยต่อกับทะเลเพื่อกั้นเป็นที่เพาะเลี้ยงหอย และท้าการคราดหอย
ธรรมชาติด้วยเรือประกอบเครื่องยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากส้านักงานประมงจังหวัดตรังและ
ส้ านั กงานเจ้ าท่าภูมิภ าคสาขาตรั ง บริ เวณพื้นที่บ้านท่าเรือแห่ งหนึ่งในจังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังอ้าเภอกันตัง ผู้ถูกร้องที่ 1 (ส้านักงานประมงจังหวัดตรัง ) และผู้ถูกร้องที่ 3 (จังหวัด
ตรัง) แล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
การด้าเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพาะเลี้ยงหอยของผู้ประกอบการ
รายดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประมง และส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนผู้ อื่น
ในชุมชน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการได้สร้างอาคารลักษณะเป็นแพพักอาศัยเพื่อเฝ้าดูแลหอย แม้ผู้ถูกร้อง
ที่ 2 (ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ) ชี้แจงว่าแพพักอาศัยดังกล่าวจะไม่ใช่ลักษณะของสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้้าไทย แต่การจอดแพพักอาศัยในแม่น้าก็ต้องได้รับอนุญาตและอาจเข้าข่าย
เป็นการกีดขวางการเดินเรือสัญจรไปมาของประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกร้องที่ 2 ส้าหรับประเด็นการ
คราดหอยธรรมชาติด้วยเรือยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการท้าลายหน้าดินและพันธุ์ สัตว์น้าวัยอ่อนเกินสมควร และ
เป็นการกระท้าอันฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือ
ยนต์ท้าการประมงหอยชนิดสองฝา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2517 นั้น ในประเด็นข้อร้องเรียนนี้ ผู้ถูกร้องที่ 3
ชี้แจงว่า จากปี 2555 ถึงปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้ว จ้านวน 21 คดี ซึ่งไม่ปรากฏ
รายชื่อของผู้ประกอบการเอกชนที่ถูกกล่าวหา แต่ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงหอย
ได้เพาะเลี้ ยงหอยทะเลในแม่น้าปะเหลี ยนและมีแพพักอาศัยส้ าหรับเฝ้ าดูแลหอยโดยไม่ได้อนุญาตในระหว่าง
ปี 2556 จนถึงปี 2560 จริง การด้าเนินการของผู้ประกอบการจึงเป็นการกระท้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และกระทบ
ต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องทั้งสามเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจหน้าที่
โดยตรงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการละเลยการกระท้าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน แต่ผู้ถูกร้องทั้งสามก็ไม่สามารถด้าเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ของรัฐที่จะคุ้มครองและบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามนัยมาตรา 57 (2)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(1) กรมประมง กรมเจ้ า ท่ า และจั ง หวั ด ตรั ง ควรสั่ ง การให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ้ า นาจหน้ า ที่
ท้าการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-๒(2) กรมประมง และกรมเจ้าท่า ควรก้าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังไม่ให้มีการเพาะเลี้ยง
หอย สร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางทางเดินเรือในพื้นที่ที่ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตาม
กฎหมายว่าด้ว ยการประมง และตรวจตราไม่ให้ มี การคราดหอยธรรมชาติด้ว ยเรื อยนต์ อัน เป็น การฝ่ า ฝื น
กฎหมายและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลส้าเร็จ/ความก้าวหน้า
(1) กรมประมง แจ้งว่า การเพาะเลี้ยงหอยทะเลถูกก้าหนดเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ตามกฎกระทรวงก้าหนดกิจ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า ให้ เป็น กิจการเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้าควบคุม ใน พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 การจะอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมในบริเวณใด คณะกรรมการ
ประมงประจ้าจังหวัดจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและออกประกาศก้าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า
ตามความในมาตรา 77 หากการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ได้ด้าเนินการในบริเวณพื้นที่เป็นที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ผู้ที่ประสงค์จะเพาะเลี้ยงหอยทะเลต้องมายื่นค้าขอรับใบอนุญาตก่อนตามมาตรา 79 ภายหลังพระราช
ก้ า หนดการประมง พ.ศ. 2558 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2558 ได้ มี ป ระกาศกรมประมง
ลงวัน ที่ 26 เมษายน 2559 ก้าหนดให้ ผู้ เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า ก่ อนวัน ที่ พระราชก้าหนดบัง คับ ใช้ให้ ยื่น ขอรั บ
ใบอนุญาตภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่พระราชก้าหนดใช้บังคับ เมื่อยื่นแล้ว ให้เพาะเลี้ยงได้ต่อไปจนกว่าจะมี
ค้าสั่งไม่อนุญาต ในการนี้ ส้านักประมงจังหวัดตรังให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 2556 ได้มีผู้ประกอบการเข้ามาท้าการ
เพาะเลี้ยงหอยตลับลายหรือหอยปะหว่านในบริเวณพื้นที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง ใช้พื้นที่ประมาณ 50 ไร่
โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงแบบปักเสาไม้ไผ่เป็นการชั่วคราวตามแนวชายฝั่ง แล้วน้าลูกพันธุ์หอยตลับลายหรือหอย
ปะหว่านในบริเวณที่มีน้าลึกประมาณ 1 – 2 เมตร เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการดังกล่าวมิได้มายื่น
ค้าขอตามมาตรา 175 ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ส้านักงานประมงจัง หวัดตรังจึงได้แจ้งต่อผู้ประกอบการ
ดั ง กล่ า วว่ า ไม่ ส ามารถด้ า เนิ น กิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า ต่ อ ไปได้ ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมือ
โดยได้เลิกด้าเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พร้อมรื้อ ถอนเสาไม้ไผ่และแพส้าหรับเฝ้าแปลงหอยออกจากพื้นที่
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ทั้งนี้ ส้านักงานประมงจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังการกระท้าความผิด
ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) จังหวัดตรัง แจ้งว่า
(2.1) นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2560 ได้ เ ฝ้ า ระวั ง การกระท้ า ความผิ ด ตาม พระราชก้ า หนด
การประมง พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
(2.2) ได้ ห ารื อ ประชุ ม สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ราษฎรในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพิ่มมากขึ้น
(2.3) จากการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ไม่พบผู้ใดท้าการล้อมรั้วเลี้ยง
หอยหรือปลูกสร้างแพเฝ้าหอยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
(2.4) ได้มอบหมายกลุ่มงานบริหารจัดการด้านการประมง ส้านักประมงจังหวัดตรัง และ
ส้านักงานประมงอ้าเภอกันตัง เฝ้าระวังติดตาม การกระท้าความผิดต่อกรณีดังกล่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

-๓(2.5) ได้ แ จ้ ง หนั ง สื อ ไปยั ง ศู น ย์ ป้ อ งกั น และปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่ )
ให้เพิ่มความถี่ในการป้องปราม จับกุมผู้ฝ่าฝืน พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558
(3) กรมเจ้าท่า แจ้งว่า
(3.1) กรณีให้ส้านักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง รายงานข้อเท็จจริงกรณีมีเอกชนจาก
จังหวัดเพชรบุรีได้ล้อมรั้วกั้นเป็นคอกหอยในแม่น้าปะเหลียนเพื่อเลี้ยงหอยปะ บริเวณพื้นที่ ท่าเรือแห่งหนึ่งใน
จังหวัดตรัง ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่ พักอาศัยใน
ลักษณะแพคนอยู่ จ้านวน 2 หลัง โดยมีการพาดล้าไผ่กั้นไว้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมระหว่างแพทั้งสองหลังเป็นช่อง
ประมาณ 6 ช่อง มีทุ่นพลาสติกยึดลอยไว้ แต่ไม่มีอวนขึงล้อมรอบ เข้าใจว่าเจ้า ของต้องการเว้นไว้เป็ นพื้นที่
ส้ า หรั บ น้ า พั น ธ์ ห อยมาลง ตามข้ อ เท็ จ จริ ง จึ ง ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การกระท้ า ล่ ว งล้้ า ล้ า น้้ า ตามมาตรา 117
ตามพระราชบั ญญัติการเดิน เรื อในน่ านน้้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ส้ านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรทราบแล้ว
(3.2) ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังได้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่พร้อมทั้ง
สอบถามประชาชนโดยรอบท่าเรือ ปรากฏว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยดังกล่าวได้หยุดการเลี้ยงหอย และได้น้า
ที่พักอาศัยในลักษณะแพคนอยู่ออกไปจากบริเวณพื้นที่ร้องเรียนภายหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
(3.3) ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ได้เฝ้าระวังป้องกันปัญหาตามข้อร้องเรียนและ
สั่ งการให้ เจ้ าหน้ าที่ออกปฏิบั ติงานตรวจตราพื้นที่ ทั้งนี้ห ากตรวจพบมีการกระท้ าความผิ ดจะด้ าเนิ น การ
ตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

