บันทึกแจงผลการดําเนินการติดตามรายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๒๔๐/๒๕๕๗
เรื่อง

สิทธิชุมชน กรณีขอใหตรวจสอบการบังคับใชระเบียบกรมเจาทาวาดวยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใชเรือกลเดินภายในประเทศ พ.ศ.2555 ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวประมง
พื้นบาน (คํารองที่ ๑๔๓/๒๕๕๖)
ผูรอง ผูรอง
ผูถูกรอง กรมเจาทา
๑. ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนังสือลง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ ตามคํารองที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ กลาวอางวา ตามที่กรมเจาทาไดออกระเบียบกรมเจาทา วาดวยเขตการเดินเรือ
ของเรื อกลเดิ น ทะเลเฉพาะเขตและเรื อเดิ น ทะเลที่ มิใช เ รื อ กลเดิ น ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดให
เรือประมงพื้น บานทําประมงไดไมเ กิน ๓ ไมลทะเลจากฝงหรื อเกาะ ในเวลาคลื่นลมสงบ นั้น ผูรองเห็นว าเป น
ระเบียบที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน จึงขอใหตรวจสอบ
๒. การดําเนินการของ กสม.
๒.๑ กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาว และ
กสม. พิจารณาแลวเห็นวา กฎขอบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งกําหนดเขตการเดินเรือของเรือ
กลประมงทะเลชั้น ๓ ในระยะไมเกิน ๓ ไมลทะเล และ ๑๕ ไมลทะเล ตามลําดับ และกําหนดใหตองอยูภายในเขต
จังหวัดเดียวนั้น เปนกฎขอบังคับที่มีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือและการประกอบอาชีพ
ประมงพื้นบาน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งยังมีเนื้อหาที่ลาสมัยไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและองค
ความรูดานการทําประมงทะเลพื้นบานในปจจุบัน การบังคับใชกฎขอบังคับการตรวจเรือดังกลาวจึงเปนการละเมิด
สิทธิของประชาชน
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีมติกําหนดมาตรการการ
แกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอตอกรมเจาทาใหดําเนินการดังนี้
มาตรการการแกไขปญหา
๑. ใหกรมเจาทาพิจารณายกเลิกกฎขอบังคับการตรวจเรือ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ และจัดใหมี
การปรับ ปรุงหรือ ยกรา งกฎขอบังคับ การตรวจเรือฉบับ ใหมโ ดยผานกระบวนการมีสว นรว มในการแสดงความ
คิดเห็นของหนวยงานรัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวของ โดยกําหนดใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญ องคความรูทางวิชาการ ตลอดจนวิถีชีวิตของการประกอบอาชีพประมงพื้นบานและประมงชายฝง
๒. ใหกรมเจาทารวมกับ กรมประมงและหนว ยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีกระบวนการชี้แจงและให
ความรูกับชาวประมงในเรื่อ งขอ กฎหมายและการบังคับ ใชกฎหมายเกี่ยวกับประเภทเรือ ประเภทเครื่องมือ ทํา
ประมงการขออนุญาตใชเรือ การจดทะเบียนเรือ การออกอาชญาบัตรเครื่องมือทําประมง และการกําหนดเขต

๒

เดิน เรือ เพื่อใหเ จาหนา ที่ผูบ ังคับ ใชกฎหมายและชาวประมงผูอ ยูภ ายใตการบังคับ ใชกฎหมายมีความเขา ใจที่
ถูกตองและสอดคลองกัน
๒.๒ สํานัก งาน กสม. ไดมีห นังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๗๔๔ และ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๗๔๕ ลงวัน ที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจงรายงานผลการตรวจสอบใหผูรอ ง และกรมเจาทาดําเนิน การตามอํานาจหนาที่ และ
หนังสือ ที่ สม ๐๐๐๙/๒๘๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สอบถามกรมประมง กรณีกรมเจาทาประสาน
กรมประมงดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๓. ผลการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๓.๑ กรมเจาทา ไดมีหนังสือ ที่ คค ๐๓๑๘/๓๗๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แจงผลการ
ดําเนินการตามมติของ กสม. ดังนี้
๑)การพิจารณายกเลิกกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ และจัดใหมี
การปรับปรุงหรือยกรางกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับใหม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและกําหนด
เนื้อหาใหสอดคลองกับสิทธิขั้นพื้นฐาน องคความรูทางวิชาการ และวิถีชีวิตของการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน
และประมงชายฝง
กรมเจ าทา โดยสํ านั กมาตรฐานเรื อ ได นํ าขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
แห งชาติ มาพิจ ารณา โดยได ดํ าเนิ น การยกร างกฎขอบั งคับ สํ าหรั บ การตรวจเรื อฉบั บ ใหม เพื่อใช สํ าหรั บ ตรวจ
เรือประมงโดยเฉพาะ และไดมีการรับฟงความคิดเห็นเปนการภายในจากเจาหนาที่ตรวจเรือทั่วประเทศแลวเมื่อวันที่
๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผานมา
สาระสําคัญในการปรับ เปนการแกไขเรื่องเขตการเดินเรือสําหรับเรือประมง โดยจะกําหนด
เปนระยะหางจากชายฝงแทนการกําหนดเขตจังหวัด เพื่อสอดคลองกับวิถีการประมงในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การ
กําหนดเขตเรือจะพิจารณาถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยเรือประมงจะตองมีจํานวนและประเภทของอุป กรณ
ตางๆ อาทิเชน อุปกรณสําหรับการเดินเรือ อุปกรณเพื่อความปลอดภัย อุปกรณปองกันมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เรือตองมีผูทําการในเรือที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับเขตเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อใหการเดินเรือมีความปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและทรัพยสินของชาวประมง และบุคคลอื่นที่ใชประโยชนจากทองทะเลเดียวกัน
ในการดําเนินการยกรางกฎขอบังคับสําหรับตรวจเรือ เมื่อรางแรกแลวเสร็จ กรมเจาทาจะเชิญ
ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวย สมาคมสมาพันธชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย สมาคมประมงนอกนานน้ําไทย
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย กรมประมง และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของรวมใหความเห็น และพิจารณา
สาระสําคัญ โดยจะดําเนินการพิจารณาถึงความเหมาะสม และปญหาอุปสรรคตอการบังคับใช รวมทั้งสรางความ
เขาใจแกผูมีสวนไดเสียตอไป
๒.การดําเนินการรวมกับกรมประมงและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีกระบวนการชี้แจง
และใหความรูกับชาวประมง ในเรื่องขอกฎหมายตางๆ
การดําเนินการชี้แจงและใหความรูแกชาวประมง ในเรื่องการขออนุญาตใชเรือ การกําหนดเขต
การเดินเรือ เปนกระบวนการที่กรมเจาทาใหความสําคัญและจะดําเนินการควบคูกับกระบวนการยกรางกฎขอบังคับ

๓

สําหรับการตรวจเรือ อยางไรก็ตาม การชี้แจงทําความเขาใจในการทําประมง การใชเครื่องมือประมง ประเภทของ
เครื่องมือประมง การออกอาชญาบัตร นั้น อยูภายใตกรอบอํานาจของกรมประมง ซึ่งกรมเจาทาจะดําเนินการ
ประสานแจงไปยังกรมประมง เพื่อใหพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอไป
๓.๒ กรมประมงไดมีหนังสือ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๘๙๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจงวาภารกิจ
ที่กรมเจาทาไดประสานกับกรมประมงนั้น ภารกิจดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของกรมประมงโดยตรง ซึ่งกรมประมงได
ดําเนินการปฏิบัติโดยมีพนักงานเจาหนาที่ประจําทุกจังหวัด นอกจากนี้ในเรื่องการขอรับอาชญาบัตรและการใช
เครื่องมือทําประมงนั้นมีพนักงานเจาหนาที่ของกรมประมงไดออกไปชี้แจง และขอรับคําขออาชญาบัตรกับกลุม
ชาวประมงทุกปการประมง เมื่อถึงกําหนดเวลาการขอรับอาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือทําประมงปกติอยูแลว

