รายงานผลการตรวจสอบที่ 171/2561
สิทธิชุมชน กรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดา
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า
ผู้ร้องและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า ซึ่งเป็นสัตว์น้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่กรมประมงได้อนุญาตให้เอกชนน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ และเนื่องจากปลาหมอสีคางด้าได้กินสัตว์น้าขนาดเล็กที่ผู้ร้องและเกษตรกรได้ท้าการเพาะเลี้ ยง
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการประกอบอาชีพ
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า
มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และกระทบต่ อสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชี พของ
เกษตรกรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด้ารงชีพของประชาชน อันได้รับการรับรองไว้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แม้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่ากรมประมงกระท้าหรือละเลย
การกระท้ าที่ เป็ นผลโดยตรงจากการแพร่ ระบาดของปลาหมอสี คางด้ าอั นจะเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
แต่ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบในกรณีพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามปรากฏว่า กรมประมงไม่สามารถควบคุมดูแล
และตรวจสอบติ ด ตามให้ มี ก ารด้ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการอนุ ญาตน้ า เข้ าสั ตว์ น้ าต่ า งถิ่ น
อย่างครบถ้วนตามที่คณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง (IBC)
ก้าหนดให้ต้องรายงานและเก็บซากปลาให้กับกรมประมง อีกทั้งเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่แพร่ระบาด
ของปลาหมอสีคางด้ายังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะต่อ กรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
(1) กรมประมง ควรแต่งตั้งคณะท้างานในระดับกรมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับจังหวัดที่มีการแพร่
ระบาดของปลาหมอสีคางด้าอย่างรุนแรง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี โดยก้าหนดให้มี
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ได้รับผลกระทบ และภาคเอกชนที่
ประสงค์จ ะให้ ความช่ว ยเหลื อในการแก้ไ ขปัญ หาและช่ว ยเหลื อเกษตรกร ร่ว มเป็นคณะท้ า งาน โดยให้ มี
การติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรพิ จ ารณาให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร โดยสนั บ สนุน
งบประมาณเร่งด่วนให้กับกรมประมง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า และการจัดการ
อื่น ใดเพื่อน้ าปลาหมอสีคางด้าไปก้าจัด เช่น ก้าหนดให้ มีการรับซื้อหรือจ้าหน่ายปลาหมอสีคางด้าที่จับได้
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จะคลี่ คลาย เป็ น ต้น รวมทั้งอาจก้าหนดแนวทางการเยียวยาเกษตรกรที่ ประสบปัญหาภาวะขาดทุ น จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
(3) กรมประมง ควรพิจารณาจัดให้มีกลไกหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอย่างทันท่วงที
เพื่อรองรับกรณีสัตว์น้าที่ได้รับอนุญาตให้น้าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและก่อ
ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และก้ า หนดวิ ธี ก ารหรื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม ดู แ ลให้
ผู้ได้รับอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตอย่างครบถ้วน รวมทั้งก้าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตามกับผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว และปฏิบัติตามกลไกหรือแผนปฏิบัติการและวิธีการ
ควบคุมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และพิจารณาด้าเนินการกับผู้ได้รับอนุญาตในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการอนุญาตด้วย
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(1) กรมประมงได้ มี ค้ าสั่ ง กรมประมงที่ 223/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอสีคางด้า โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธานกรรมการ
ประมงจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของปลาหมอสี ค างด้ า และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็น
คณะกรรมการ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า กรมประมงได้สั่งการให้
ผู้แทนของกรมฯ รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา โดยที่หน่วยงานในพื้นที่ได้รับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของเกษตรกร ชาวประมง และชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า
(2) ส้ านั กงบประมาณอนุ มัติ ให้ ก รมประมงโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้าในระยะเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก้าจัดปลาหมอสี คางด้าที่แพร่ร ะบาดในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งธรรมชาติ
และแหล่งน้้าธรรมชาติให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดปลาหมอ
สีคางด้า โดยกิจกรรมที่จะด้าเนินการประกอบด้วย
(2.1) รั บ ซื้ อ ปลาหมอสี ค างด้ า จากเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ น้ า แบบกึ่ ง ธรรมชาติ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเพชรบุรี จ้านวนไม่น้อย
กว่า 470 ตัน
(2.2) สนับสนุนกากชา (ซาโปนิน) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าแบบกึ่งธรรมชาติที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพื่อใช้ก้าจัด
ปลาหมอสีคางด้าที่หลงเหลืออยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 200 ราย
นอกจากนี้ กรมประมงอยู่ ร ะหว่ า งด้ า เนิ น โครงการประเมิ น ความชุ ก ชุ ม ชี ว วิ ท ยา
บางประการ เส้นทางการแพร่ระบาดของประชากรปลาหมอสีคางด้าในบริเวณแหล่งน้้าธรรมชาติและบ่อเลี้ยง
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ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระยอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลก้าหนดมาตรการจัดการปลาหมอสีคางด้าในระยะยาว
ต่อไป
(3) กรมประมงได้จัดให้มีกลไกหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้าต่างถิ่น
ดังนี้
(3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีว ภาพ
(IBC) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตน้าเข้าสัตว์น้าต่างถิ่น และจัดท้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ประกอบการน้าเข้าสัตว์น้าต่างถิ่น เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามผู้ได้รับอนุญาตดังกล่ าวอย่างเคร่งครั ด
โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องติดตามหรือด้าเนินการในแต่ละกรณี
(3.2) เสนอให้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง
ก้าหนดชนิดสัตว์น้าที่ห้ามน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้ปลาหมอสีคางด้า ปลา
หมอมายั น และปลาหมอบั ตเตอร์ เป็ น สั ตว์น้าที่ห้ ามน้าเข้า ส่ งออก น้าผ่ าน หรือเพาะเลี้ ยง เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย ประกาศดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 ซึ่งในการป้องกันและควบคุมการหลุดรอดของสัตว์น้าต่างถิ่น กรมประมงได้ก้าชับเจ้ าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 144 แห่งพระราชก้าหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
(3.3) ขอความร่ ว มมื อประชาชน หากเลี้ ยงสั ตว์น้าต่ า งถิ่ น (สั ตว์น้าจากต่า งประเทศ)
และไม่ต้องการเลี้ยงอีกต่อไป อย่าน้าไปปล่อยลงในแหล่งน้้าสาธารณะ ขอให้น้า ไปมอบให้กรมประมง เพื่อจะ
ได้รับไปดูแลและป้องกันไม่ให้สัตว์น้าต่างถิ่นหลุดรอดลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะอันสร้างความเสียหายให้แก่ระบบ
นิเวศของประเทศ

