ข่ าวแจก
กสม. มีมติชี้กจิ การเลีย้ งหอยในที่สาธารณะของเอกชนพื้นที่จงั หวัดตรัง-สุ ราษฎร์ ธานี ละเมิดสิทธิชุมชน
กระทบวิถีประมงพืน้ บ้ าน เสนอหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องบังคับใช้ กฎหมายจริงจัง -ร่ วมดูแลทรัพยากรทะเล
วัน ที่ ๙ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ นางเตื อนใจ ดี เทศน์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยถึง
ความคื บ หน้า ในการตรวจสอบเรื่ องร้ อ งเรี ยนประเด็ น สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี มี ผูร้ ้ อ งเรี ยนเมื่ อ ปี ๒๕๕๙
ขอให้ต รวจสอบการดาเนิ นงานของสานักงานประมงจังหวัด สานัก งานเจ้าท่ าภูมิภาค และส่ ว นจังหวัด
เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเลี้ยงหอยของผูป้ ระกอบการเอกชนโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาตในพื้นที่จงั หวัดตรัง และการเลี้ยงหอยแครงในที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธ านี
โดยระบุว่า
การร้ องเรี ยนในสองกรณี ด ังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน เนื่ องด้ว ยการประกอบกิ จ การเลี้ย งหอย
ของเอกชนก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทามาหากินของประชาชนในพื้นที่ กล่าวคือ กรณี แรก
ในพื้นที่จงั หวัดตรัง ประชาชนร้องเรี ยนว่าผูป้ ระกอบการเอกชนเข้ามาล้อมรั้วในแม่น้ าปะเหลียนช่วงรอยต่อ
กับทะเลเพื่อกั้นเป็ นที่เพาะเลี้ยงหอย และทาการคราดหอยธรรมชาติดว้ ยเรื อประกอบเครื่ องยนต์ที่ไม่ได้รับอนุ ญาต
ตามกฎหมาย ท าให้ช าวบ้า นไม่ ส ามารถเข้า ไปในเขตดัง กล่ า วเพื่ อ ท าประมงพื้ น บ้า นและเก็ บ หอย
ตามธรรมชาติได้ จึงต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ ขณะที่กรณี ต่อมาในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี
ปรากฏข้อเท็จจริ งว่า ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มนายทุนผูป้ ระกอบการ
เลี้ยงหอยแครงบุกรุ กที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่ว มกันเพื่อประกอบกิจการเลี้ยงหอยแครงและ
ขยายพื้นที่โดยผิดกฎหมาย ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่มีพ้ืนที่จบั สัตว์น้ าและส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่งและป่ าชายเลน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ไม่สามารถแก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
ทั้งสองกรณี ได้ จึงได้ร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อตรวจสอบ
นางเตือนใจ กล่าวว่า กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายแล้ว โดยในการประชุม
กสม. ด้านการคุ ้มครองและมาตรฐานด้านการคุ ้มครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน เมื่อวัน ที่ ๗ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑
ที่ ผ่านมานั้น กสม. พิจ ารณาแล้วมีความเห็น ว่า รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕๗ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ คุม้ ครอง บารุ งรักษา ฟื้ นฟู บริ หารจัดการ และใช้หรื อจัดให้
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน ในขณะที่มาตรา ๔๓ ได้ให้การรับรองสิ ทธิของบุคคลและชุมชนในการมีส่วนร่ วม
ในดาเนิ นการดังกล่าว และสามารถเสนอแนะต่อหน่ วยงานของรัฐให้ดาเนิ นการใดอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนหรื อชุมชน
ซึ่งข้อเท็จจริ งปรากฏว่า ผูป้ ระกอบการเลี้ยงหอยในพื้นที่จงั หวัดตรังได้เข้าไปกั้นพื้นที่เพื่อกาหนด
บริ เวณเพาะเลี้ ย งหอยทะเลเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนในแม่ น้ าปะเหลี ย นอัน มี ส ภาพอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละ
เป็ นแหล่งอาหารของชุมชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสานักงานประมงจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ส่ งผลให้ผูร้ ้ องและประชาชนทั่วไป ซึ่ งใช้สิทธิ โ ดยสุ จ ริ ต ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในการทาประมง

๒
พื้นบ้านและเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรในชุมชนของตนเองได้ นอกจากนี้ การสร้างแพ
พักอาศัยเพื่อเฝ้าดูแลหอยโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีการคราดหอยธรรมชาติดว้ ยเรื อยนต์ที่ทาลายหน้าดิน
ยังเป็ นการกระทาอันฝ่ าฝื นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดเขตห้ามใช้เครื่ องมือคราด
ที่ ใ ช้ก ับ เรื อยนต์ท าการประมงหอยชนิ ด สองฝา ลงวัน ที่ ๑๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๑๗ การด าเนิ น การของ
ผูป้ ระกอบการจึงเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมายและกระทบต่อสิ ทธิของประชาชน อันถือเป็ นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ขณะที่ การร้ อ งเรี ยนในกรณี ค ล้า ยคลึ ง กัน ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี น้ ัน ผูป้ ระกอบการ
หลายรายได้ด าเนิ น การเพาะเลี้ย งหอยทะเลนอกเขตเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ าตามกฎหมายว่าด้ว ยการประมง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและดาเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้าลาน้ าจริ ง ส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนและ
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะอันเป็ นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของชุ มชน
รวมทั้ง กี ด ขวางทางเดิ น เรื อ จนส่ ง ผลกระทบต่ อ วิถี ชีวิต ของชาวประมงพื้ น บ้าน การประกอบกิ จ การ
ของเอกชนดังกล่าวนี้จึงถือเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน
นางเตือนใจกล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองกรณี น้ ี หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
ในการแก้ไขปั ญหาไม่สามารถดาเนิ น การให้เป็ นไปตามหน้าที่ ข องรั ฐที่ จะคุ ้มครองและบริ หารจัดการ
การใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากรธรรมชาติ ไ ด้ต ามนัย มาตรา ๕๗ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนี้
๑. กรมประมง กรมเจ้ า ท่ า และส่ วนจั ง หวัด ควรสั่ ง การให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู ้มี อ านาจหน้ า ที่
ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ดาเนิ นการต่อ ผูป้ ระกอบกิจการที่ เพาะเลี้ยงหอยนอกเขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และเฝ้าระวังไม่ให้มีการเพาะเลี้ยงหอยหรื อ
สร้างสิ่ งปลูกสร้างนอกพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงจังหวัดกาหนด รวมทั้งตรวจตราไม่ให้มีการคราดหอย
ธรรมชาติดว้ ยเรื อยนต์ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ควรมี ก ารบู ร ณาการท างานร่ วมกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานส่ ว นจัง หวัด กรมประมง และ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในการฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ช ายฝั่ ง ซึ่ ง จะมี ก ารรื้ อถอนคอกหอยที่ ไ ม่ ชอบ
ด้วยกฎหมายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ และควรอนุรักษ์ บารุ งรักษาและจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

