บันทึกแจงผลการดําเนินการติดตามรายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง

สิ ทธิ ในการจัด การที่ดิ นและสิทธิชุมชน กรณี คัด คานการนํ าที่ดิ นสาธารณประโยชนอาวทุงทรายไปใช
กอสรางทาเรือน้ําลึก อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร(คํารองที่ ๔๙๐/๒๕๔๔)
ผูรอง ผูรองกับพวก
ผูถูกรอง องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง
บริษัท ทรัพยสินชุมพร ธานี จํากัด
๑. ความเปนมา
ผูรองกับพวกรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เปน
คํ า ร อ งที่ ๔๙๐/๒๕๕๔ ว า บริ ษั ท ทรั พ ย สิ น ชุ ม พร ธานี จํ า กั ด ได ยื่ น เรื่ อ งขออนุ ญ าตใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
สาธารณประโยชนแปลงอาวทุงทราย หมูที่ ๓ ตํ าบลปากคลอง อํา เภอปะทิว จั งหวั ดชุ มพร ต อสํ านั กงานที่ดิน
จังหวัดชุมพร สาขาปะทิว จากนั้นองคการบริหารสวนตําบลปากคลองจึงไดยื่นเรื่องขอเพิกถอนที่สาธารณประโยชน
ดังกลาวเพื่อใหบริษัทฯ เชาที่ดินกอสรางทาเทียบเรือน้ําลึก ผูรองเกรงวา การกอสรางทาเรือน้ําลึกจะสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ และวิถีชีวิตประมงของชาวบาน ผูรองจึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อขอให
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒. การดําเนินการของ กสม.
๒.๑ กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานสิท ธิชุมชนเปนผูพิจ ารณาตรวจสอบกรณีเ รื่อง
รองเรียนขางตนแลว เห็นวา การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนอาวทุงทรายขององคการบริหารสวนตําบล
ปากคลอง เพื่อนําที่ดินดังกลาวไปใหบริษัทฯ เชาเพื่อกอสรางทาเทียบเรือน้ําลึก เปนการละเมิดสิทธิชุมชนที่จะได
ใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรธรรมชาติใ นพื้น ที่ กสม.จึงมีมติกําหนดมาตรการการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ
นโยบายตอหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
มาตรการการแกไขปญหา
เห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
ปากคลอง โดยใหอ งคการบริห ารสว นตําบลปากคลองยกเลิกการเพิกถอนที่ดิน สาธารณประโยชนบ ริเ วณอาว
ทุง ทราย หมูที่ ๓ ตํ า บลปากคลอง อํา เภอปะทิว จัง หวัด ชุม พร ทั้ง นี ้ ใหอ งคก ารบริห ารสว นตํ าบลปากคลอง
ดําเนินการโดยเร็ว แลวแจงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบผลภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
รายงาน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ใหสํ า นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดลอ มรว มกับ องคก ร
ปกครองสว นทอ งถิ ่น เรง รัด ดํ า เนิน การประกาศเขตพื ้น ที ่คุ ม ครองสิ ่ง แวดลอ มในพื ้น ที ่บ ริเ วณชายฝ ง ทะเล
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๒

๒) ใหกระทรวงมหาดไทยพิจ ารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีป ฏิบัติ
เกี่ย วกับ การถอนสภาพ การจัด ขึ้น ทะเบีย นและการจัด หาผลประโยชนในที่ดิน ของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที ่ด ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเพิ ่ม หลัก เกณฑก ารพิจ ารณาเกี ่ย วกับ ลัก ษณะเฉพาะของพื ้น ที ่ ความสัม พัน ธ
เชิง ระบบ ความสมดุล ของระบบนิเ วศ และความหลากหลายทางชีว ภาพ แมพื ้น ที ่ด ัง กลา วจะไมอ ยู ใ นเขต
อนุรักษ เขตปาไม หรือพื้นที่อุทยานฯ ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน
๒.๒ สํานักงาน กสม. มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๖๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ แจงผูรองเรียน
เพื่อทราบผลการตรวจสอบ และมีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๖๙๐ ที่ สม ๐๐๐๓/๖๙๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
และ ที่ สม ๐๐๐๓/๗๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ แจงผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหองคการ
บริห ารสว นตํ า บลปากคลอง สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดลอ ม และ
กระทรวงมหาดไทย ตามลําดับ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๓. ผลการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๓/
๔๘๘๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจงวา ไดดําเนินการตามขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาโดยลําดับ โดยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลทั่วไป สภาพปญหา ความสําคัญของพื้นที่ และไดจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ชายฝงทะเล อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และไดรับขอคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแกไข และจัดทําราง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใน
เขตพื้นที่ชายฝงทะเล ในบริเวณพื้นที่ ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลบางสน และ ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... แลว ขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัดชุมพร เมื่อจังหวัดชุมพรใหความเห็นชอบแลว
จะสงรางประกาศฯ มายังสํานักงานนโยบายฯ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมใน
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมกอนนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ตอไป
๓.๒ องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง มีหนังสือที่ ชพ ๗๖๒๐๑/๓๖๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๗ แจงวา ไดดําเนินการแจงยกเลิกกระบวนการเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชนแปลงอาวทุงทราย หมูที่ 3
ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปนที่เรียบรอยแลว
๓.๓ กรมที่ดิน มีหนังสือที่ มท ๐๕๑๑.๓/๑๖๘๙๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ แจงวา ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดิน
ของรั ฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให ที่ดิ น ขอถอนสภาพเป น ที่ดิ น หวงห ามตามความใน
มาตรา๒๐ (๔) แหงประมวลกฎหมายที่ดิ น หรือเปนสาธารณสมบัติ ของพลเมืองใชรว มกัน ซึ่งการถอนสภาพมี
วัตถุประสงคเพื่อนําไปจัดใหประชาชนหรือไปจัดหาผลประโยชน ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็น
มีเลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งสามารถ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวในวาระการประชุมได จึงเห็นวาระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐

๓

ได กํ า หนดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การไว ค รอบคลุ ม ถึ ง กรณี ที่ กสม.พิ จ ารณาแล ว ไม จํ า เป น ต อ งแก ไ ขระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยแตอยางใด

