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เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  (อุทธรณคําพิพากษา) 
 
   ผูฟองคดีทั้งเจ็ดย่ืนอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๘๖๕/๒๕๔๘ 
หมายเลขแดงที่ ๗๖๔/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)  

ระหวาง 

คําพิพากษา 
(อุทธรณ) 

(ต. ๒๒)

ผูฟองคดี 

ผูถูกฟองคดี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่ ๑
อธิบดีกรมประมง  ที่ ๒ 
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่  ที่ ๓ 

นายสาธิต  ตลุมพุก  ที่ ๑
นายสมโพช  สําราญรัตน  ที่ ๒ 
นายพงษศักด์ิ  ติวรานุสรณ  ที่ ๓ 
นางสาวบุญมา  หรั่งสอาด  ที่ ๔ 
นางนอย  รปูโฉม  ที่ ๕ 
นายไพโรจน  บางน้ําเค็ม  ที ่๖ 
นายเพทาย  จูแจมแจง  ที่ ๗ 
 

/คดีนี้...
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  คดีนี้ผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองวา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดมีอาชีพทําการประมงปลากะตัก
โดยใชเครื่องมืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ โดยทําการประมงบริเวณพื้นที่อาวพังงา 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
รวมท้ังประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประกาศจังหวัดพังงาที่ เกี่ยวของ  
ตอมาคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติไดมีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยมีมติวารัฐควรดําเนินการออกมาตรการดานการประมงโดยกําหนด
แบงเขตการประมงในเขต ๓ ไมลทะเลหางจากฝงเปนแหลงทําการประมงของกลุมประมง
พื้นบาน กําหนดหามทําการประมงปลากะตักทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และใหคณะกรรมการ
พิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวประมงลักษณะพหุภาคีในจังหวัดชายทะเล 
แตละจังหวัด ยกเวนจังหวัดสงขลา กําหนดใหพื้นที่หางจากฝงระหวาง ๓ - ๕ ไมลทะเล  
เปนเขตกันชน หามทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบเชนกันเพื่อปองกันการ
เกิดผลกระทบของแสงไฟตอสัตวน้ําวัยออนที่อยูบริเวณชายฝงและเพื่อประโยชนในการ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามเขตที่กําหนด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงใหจังหวัดชายทะเล
ทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติดังกลาว 
ตามหนังสือกรมประมง ดวนมาก ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
โดยใหทุกจังหวัดส่ังการใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการและแจงผลการกําหนดเขตการทํา
การประมงปลากะตักใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบ เพื่อนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกาศใหมีผลบังคับ 
ใชเปนกฎหมายโดยดวนตอไป แตปรากฏวายังมีบางจังหวัดไมปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ อีกทั้งไมไดมีการกําหนดเขตการทําประมงปลา
กะตัก ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดแจงจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดเพื่อซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับการกําหนดเขตการทําการประมงปลากะตัก ตามหนังสือกรมประมง ดวนที่สุด  
ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว ๖๗๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (๑) การกําหนดเขตการทําการประมงปลากะตักเปนมติของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีไดรับทราบแลว โดยกรมประมงมีหนาที่ตอง
ดําเนินการตามมติดังกลาวและรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการทราบ แตปรากฏวา
บางจังหวัดยังไมมีรายงานผลการกําหนดเขตโดยคณะกรรมการพหุภาคีไมครบถวน 
ทุกจังหวัด บางจังหวัดไมสามารถหาขอยุติได บางจังหวัดมีนโยบายที่จะไมกําหนดเขต
เพราะมีปญหาความขัดแยงในพื้นที่ บางจังหวัดมิไดกําหนดเขตเนื่องจากไมมีการทําการ
ประมงปลากะตักในพื้นที่ 

/(๒) สาเหตุ...
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  (๒) สาเหตุที่ตองมีการจัดระเบียบทั้งประเทศในแนวทางเดียวกันเนื่องจาก
หากใหแตละจังหวัดดําเนินการประกาศโดยใชเปนประกาศจังหวัด จะประสบปญหาเก่ียวกับ
อาณาเขตทางทะเลของแตละจังหวัดท่ีไมชัดเจนและไมแนนอน กรมประมงจึงแกไขปญหา
ดังกลาวดวยการใชประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดพื้นที่ทําการประมง 
ปลากะตักทั้งประเทศ อยางไรก็ตาม การกําหนดเขตดังกลาวจําตองไดรับความรวมมือจาก
จังหวัดตางๆ โดยคณะกรรมการพหุภาคีในระดับจังหวัดกําหนดเขตการทําการประมงปลา
กะตักในเขตพื้นที่ของแตละจังหวัด 
  (๓) กรมประมงขอความรวมมือจากจังหวัดตางๆ โดยคณะกรรมการพหุภาคี
ในระดับจังหวัดกําหนดเขตการทําการประมงในเขตพื้นที่ของแตละจังหวัด โดยยึดหลักเกณฑ
ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหา 
การทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ เพื่อจะไดดําเนินการจัดทําประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณและรายงานใหคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติทราบ 
ทั้งนี้ ขอความรวมมือใหดําเนินการทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดท่ีไมมีเรือประมงปลากะตัก 
ทําการประมงดวยเพื่อปองกันปญหาซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและเปนการแกไขปญหา 
ทั้งประเทศอยางเปนระบบ  
  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่องกําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่อง
กําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตกั พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยมีสาระ 
สําคัญวา หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดชองตาเล็ก
กวา ๒.๕ เซนติเมตร โดยวัดจากจุดก่ึงกลางเงื่อนถึงกึ่งกลางเงื่อน เมื่อตาอวนเหยียดตรง 
ที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงในทะเลหรืออาวในทองที่
จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เวนแตการทําการประมงปลากะตักดวยเครื่องมือ
อวนชอนหรืออวนยก อวนครอบที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) และให
บริเวณทะเลภายในแนวเขตที่ ๑ เปนเขตอนุรักษตามจุดพิกัดท่ีปรากฏในแผนที่รายละเอียด
จุดพิกัดแนบทายประกาศฉบับดังกลาว หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนประกอบกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตักในพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด ใหบริเวณทะเล
ภายในแนวเขตท่ี ๒ เปนเขตกันชนตามจุดพิกัดท่ีปรากฏในแผนที่และรายละเอียด 
จุดพิกัดแนบทายประกาศฉบับดังกลาว หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนประกอบกับเครื่อง

/กําเนิดไฟฟา...
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กําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตักในพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด ใหบริเวณ
ทะเลภายในแนวเขตที่ ๓ เปนเขตหามทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ 
ตามจุดพิกัดท่ีปรากฏในแผนที่และรายละเอียดจุดพิกัดแนบทายประกาศฉบับดังกลาว  
หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมง
ปลากะตักในพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด เวนแตการทําการประมงปลากะตักโดยเคร่ืองมือ
อวนชอนหรืออวนยก อวนครอบท่ีใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ )  
และประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวตั้งแต ๑๔ เมตรลงมา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวา จังหวัดกระบี่
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและ 
หนังสือส่ังการของกรมประมง กลาวคือ ในการกําหนดแผนที่ตามจุดพิกัดท่ี ๑๔ โดยกําหนด
ที่แลตติจูด (เหนือ) ๐๗ องศา ๓๗ ลิปดา ๐๐ ฟลิปดา และลองติจูด (ตะวันออก) ๙๘ องศา 
๔๔ ลิปดา ๐๐ ฟลิปดา และเมื่อตรวจรูปแผนที่ ๓๐๘ แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดังกลาว โดยขีดเสนจากจุดพิกัดของจังหวัดพังงาบริเวณจุดพิกัดท่ี ๑๓ ไปยังจุด
พิกัดท่ี ๑๔ และจากจุดพิกัดท่ี ๑๔ ไปยังจุดพิกัดท่ี ๑๕ ทําใหเขตหาม ครอบคลุมพื้นที่ทะเล
อาวพังงาทั้งหมดซึ่งไมเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ และคณะรัฐมนตรีรับทราบมติดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ และเนื่องจากอาวพังงาเปนที่ใชทําการประมงรวมกันของชาวประมงจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ทําใหชาวประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบไดรับ 
ความเดือดรอน ตอมา สมาคมการประมงปลากะตักไดรองเรียนเพื่อขอใหทําการแกไข  
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาขอพิพาทการประมงโดยคณะกรรมการ
แกไขปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพการประมงระดับจังหวัดตามหนังสือ 
กรมประมง ดวนมาก ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว ๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยมี
สาระสําคัญวา ผลกระทบจากประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว มีผลทําให
เกิดกรณีพิพาทระหวางชาวประมงผูใชเครื่องมืออวนครอบปลากะตักบริเวณอาวพังงา 
เนื่องจากไมอาจเขาทําการประมงในบริเวณที่กําหนดในแผนท่ีทายประกาศ โดยคณะกรรมการ
แก ไขปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพการประมงระดับจั งหวัดเปน 
ผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเพื่อหาขอยุติเบื้องตนกอนเพื่อใหเปนที่ยอมรับ แตปรากฏวา
จังหวัดกระบี่ไมไดดําเนินการตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ส่ังการ โดยอางวาไมมีชาวประมงใน
จังหวัดกระบี่ใชเครื่องมือประมงปลากะตักประกอบแสงไฟทําการประมง ซึ่งขอกลาวอางของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมตรงกับขอเท็จจริงและอางวาบริเวณนั้นจําเปนตองอนุรักษพันธุสัตวน้ําตางๆ 

/ซึ่งขอเท็จจริง... 
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ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาไมมีผลการศึกษาทางวิชาการที่แสดงใหเห็นวาเคร่ืองมือ 
จับปลากะตักประกอบแสงไฟไดทําลายพันธุสัตวน้ําชนิดใดๆ หรือทําลายระบบนิเวศวิทยา
ทางทะเลแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวากรณีการใชเครื่องมือในการทําการประมง 
ที่มีผลกระทบตอการอนุรักษาและไมเปนการทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา กรมประมงได
ทําการศึกษาและกําหนดเครื่องมือประมงทางทะเลที่มีลักษณะเปนการทําลายทรัพยากร 
สัตวน้ํา ๗ ลําดับ โดยประกอบดวยลําดับที่ ๑ อวนรุน มีระบบทําลายถึงรอยละ ๕๐ ลําดับที่ ๒  
อวนลอมปลากะตักปนไฟ มีการทําลายรอยละ ๒๒-๓๘  ลําดับที่ ๓ อวนลากคู มีการทําลาย
รอยละ ๓๑  ลําดับที่ ๔ อวนลากเดี่ยวขนาดกลาง มีการทําลายรอยละ ๑๘ ลําดับที่ ๕ อวน
ลากเล็ก มีการทําลายรอยละ ๑๗  ลําดับที่ ๖ อวนครอบปลากะตักปนไฟ มีการทําลาย 
รอยละ ๗-๑๖  ลําดับที่ ๗ อวนลอมปลากะตักกลางวัน มีการทําลายรอยละ ๖ ซึ่งผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
เห็นวา เครื่องมือประกอบการประมงที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดใชคือ อวนครอบปลากะตักปนไฟ  
มีการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําอยูในลําดับที่ ๖  สําหรับกรณีการทําการประมงในอาวพังงา
ในบริ เวณจังหวัดกระบี่นั้น ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการพหุภาคีเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพประมงระดับ
จังหวัดครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ วา ที่ประชุมไดรับการรองเรียนจากชาวประมงพื้นบานจังหวัดกระบี่วา  
มีเรือลากอวนรุนลักลอบเขาไปทําการประมงในเขตหวงหามตามประกาศกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาว 
ไมมีแนวหลักเขตที่ชัดเจนทําใหเกิดปญหาในการเฝาระวัง จึงเรียกรองขอขยายพื้นที่หวงหาม 
ใหครอบคลุมอาวพังงาท้ังหมด และคณะกรรมการพหุภาคีระดับจังหวัดของจังหวัดกระบี่ 
มีมติใหจัดทํารางประกาศจังหวัดกระบี่กําหนดเขตพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ เพื่อหามอวนลาก อวนรุน 
เขามาทําการประมง แตอยางไรก็ตาม จังหวัดกระบี่เห็นควรมีประกาศแนวเขตครอบคลุม
พื้นที่อาวพังงาทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๐๙/๐๐๑๘๘ 
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแจงวาคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖  
ที่ประชุมมมีติไมเห็นพองกับประกาศของจังหวัดกระบี่ โดยเห็นวาพื้นที่ประกาศจังหวัดกระบี่
สวนใหญจะทับซอนกับเขตพื้นที่หามทําการประมงอวนลาก อวนรุนตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ และเขตหามทําการประมงในฤดูปลา
มีไขตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘ และ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใชบังคับใน
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ป พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เปนมาตรการที่ไดพิจารณามาแลวอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบผลดี
ผลเสียในทางวิชาการแลว การบังคับใชกฎหมายตามประกาศกระทรวงฉบับดังกลาวยังมีผล
ใชบังคับไมสมบูรณ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๓๖๔๘  
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวา ตามหนังสือดังกลาวเปนการยืนยันวา
ไมมีความจําเปนทั้งในดานการอนุรักษและดานการบริหารจัดการทรัพยากรที่จะกําหนด 
เขตหามการทําประมงปลากะตักประกอบแสงไฟดวยเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน อวนยก 
ในพื้นที่อาวพังงาทั้งหมด ตามแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ เพราะเครื่องมืออวนลาก อวนรุน มีการทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา
ในลําดับที่ ๑-๕ ทั้งที่อวนครอบปลากะตักปนไฟ มีการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําในลําดับที่ ๖  
ซึ่งกรมประมงยังกําหนดใหใชเครื่องมืออวนลาก อวนรุน สามารถทําการประมงใน 
เขตหวงหามทําการประมงโดยอวนครอบปลากะตักปนไฟได และขอเท็จจริงกอนที่จะมีการ
ประกาศใชประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ปรากฏ
วามีเรือประมงอวนครอบปลากะตักปนไฟทําการประมงในบริเวณอาวพังงารวมกันไมเกิน 
๔๘ ลํา แตปจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนถึง ๒๕๐ ลํา ปรากฏตามเอกสารจํานวนเรือที่ขอข้ึน
ทะเบียนทําการประมงที่ สํารวจเมื่อป พ .ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังเรือที่มีอาชญาบัตรและ 
ไมมีอาชญาบัตรทําการประมง แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถดําเนินการ 
ตามมาตรการของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔  
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพอยางจริงจัง ดวยเหตุดังกลาว 
จึงเปนชองทางทําใหเจาหนาที่ของรัฐทําการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากชาวประมงอวนครอบ
ปลากะตักปนไฟมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่รอบอาวพังงา ตองทําการประมงในพื้นที่ที่เหมาะสม
กับเครื่องมือทําการประมงและเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตักปนไฟ 
มีลักษณะเฉพาะที่จะตองทําการประมงในเขตน้ําลึกไมเกิน ๒๐ เมตร และบริเวณที่ทําการประมง
ตองไมมีคล่ืนลมแรงเนื่องจากคล่ืนลมอาจจะทําใหเปนอันตรายตอเรือขณะทําการประมง 
ดังนั้น จึงเปนเหตุใหชาวประมงบางสวนตองทําการลักลอบทําการประมงในพื้นที่ 
หวงหามและยอมจายเงินใหกับเจาหนาที่เพื่อมิใหตองถูกจับกุม จึงเปนเหตุใหจํานวน
เรือประมงอวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตักในบริเวณอาวพังงามีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
สําหรับการกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมการทําการประมงปลากะตักตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณดังกลาว ชาวประมงในพื้นที่ที่ทําการประมงโดยทั่วไปไดปฏิบัติ 
ตามรวมทั้งพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดตรังซึ่งเปนพื้นที่ที่เปนเกาะ 
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เปนจํานวนมาก แตปรากฏวาในทางปฏิบัติกลับมีปญหาตอการทําการประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งมีภูมิประเทศเปนเกาะไมแตกตางไปจาก ๓ จังหวัดดังกลาว ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวา  
การกําหนดเขตพื้นที่หามทําการประมงปลากะตักตามที่กําหนดพิกัดจุดโดยยึดกรอบ 
ระยะ ๓ - ๕ ไมลทะเลจากชายฝงเปนพื้นที่หามทําการประมงปลากะตัก ซึ่งจังหวัดตางๆ 
สามารถวัดระยะจากชายฝงของแผนดินใหญได แตสําหรับจังหวัดกระบี่ไดยึดจากชายฝง
ของเกาะที่ตั้งอยูหางจากแผนดินใหญที่สุดออกไประยะ ๓ - ๕ ไมลทะเล ทําใหพื้นที่บริเวณ
หามการทําการประมงปลากะตักมีพื้นที่กวางขวางมาก ทําใหไมสามารถทําการประมงได
อยางปกติและกอใหเกิดปญหา ซึ่งจังหวัดกระบี่ไดจัดทํารางประกาศของจังหวัดกระบี่ 
เพื่อกําหนดแนวเขตหามการทําการประมงเพื่อใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา แตปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวาไมสามารถแกไขตามรางประกาศของจังหวัดกระบี่ได เพราะเหตุวา
การกําหนดเขตหวงหามการทําการประมงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนการแกไขปญหาการทําการประมงท้ังประเทศอยางเปนระบบ 
โดยคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติกําหนดกรอบการจัดทําแนวเขตหวงหาม 
ทําการประมงในพื้นที่ที่กําหนดทั้งประเทศไวโดยชัดเจน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองดําเนินการ 
ใหเปนไปตามเจตนารมณ หากกรณีจังหวัดไมดําเนินการตามกรอบท่ีกําหนดแลว 
หรือกําหนดแลวแตไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สามารถใชอํานาจที่มีพิจารณากําหนดได
ตามกรอบอํานาจหนาท่ี เชน กรณีของจังหวัดสตูลและจังหวัดอื่นๆ ที่พิจารณาไมแลวเสร็จ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ใชอํานาจในการกําหนดแนวเขตไดตามกรอบระยะทาง ๓-๕ ไมลทะเล 
การใหจังหวัดกระบี่กําหนดเขตหามทําการประมงนอกเหนือกรอบและกฎเกณฑเปนการ 
ไมชอบดวยเหตุผล ทําใหเกิดความขัดแยง เปนความเดือดรอนของชาวประมงและ 
สรางความเสียหายใหกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรแผนดินอยางย่ิง โดยเฉพาะการอาง
ความจําเปนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อกําจัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
จะกระทําไดโดยจํากัดเทาที่จําเปนและตองมีผลการศึกษาทางวิชาการอันเปนที่ประจักษแลว 
ไมใชอางเปนการทั่วไปวาเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แตกลับเปนการสราง
ความเดือดรอนใหกับชาวประมงผูประกอบอาชีพโดยสุจริตอยางไมเปนธรรม 
  ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ัง ดังนี้ 
   ๑ .  เพิกถอนแนวเขตหามทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ตั้งแตจุดพิกัดท่ี ๑๓ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๔ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๕ 
ตามแผนที่หมายเลข ๓๐๘ ทั้งหมด 

/๒. ใหผูถูกฟองคดี...
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   ๒. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมกันกําหนดจุดพิกัด
และแนวเขตหามใหเปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
โดยเครงครัด 
  ๓. ใหส่ังใหมีการพิจารณาไตสวนเปนกรณีฉุกเฉินเพราะหลังจากประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ มีผลบังคับใช ไดทําความเดือดรอน
ใหกับชาวประมงอวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตักประกอบแสงไฟอยางไมเปนธรรม 
ทําใหมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงเกิดความเสียหายที่รุนแรงมากขึ้น และเปนชองทาง
ใหเจาหนาที่ของรัฐประพฤติมิชอบ ทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยการออกกฎท่ีไมเปนธรรม 
  ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดทําคําชี้แจงเพิ่มเติมตามคําชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๘ วา มูลเหตุแหงการฟองคดีนี้  ผูฟองคดีที่  ๑ ผูฟองคดีที่  ๖ และผูฟองคดีที่  ๗  
ไดเคยฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบ 
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ แลว 
และทราบจากนายกสมาคมการประมงปลากะตักท่ีแจงใหที่ประชุมของสมาชิกสมาคม 
การประมงปลากะตัก โดยนายกสมาคมแจงวาไดดําเนินการแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการแกไขแผนที่ทายประกาศดังกลาวใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและมติคณะรัฐมนตรีโดยกําหนดเขตหวงหาม 
ใหเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๖ และผูฟองคดีที่ ๗ รับทราบวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะดําเนินการแกไขแผนที่ทายประกาศตามหนังสือกรมประมง  
ดวนมาก ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว. ๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยแจงผูวาราชการจังหวัด
ชายทะเลทุกจังหวัด เนื่องจากเขตหามทําการประมงปลากะตักในบริเวณจังหวัดชุมพร 
และจังหวัดสุราษฎรธานี ไมเปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและ 
มติคณะรัฐมนตรีควรไดแกไขในคราวเดียวกัน ซึ่งผูฟองคดีทั้งสามเห็นวามีวัตถุประสงค 
ตรงกับคําขอและความตองการของชาวประมงที่ไดรับความเดือดรอน เพื่อใหไดรับการแกไข
เปนไปตามกระบวนการของฝายบริหาร จึงไดขอถอนฟองคดีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๔ 
และศาลปกครองไดมีคําส่ังอนุญาตใหถอนคําฟองไดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔  
แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
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แตอยางใด ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับพิพาท 
ไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ การจัดทําแผนที่ทายประกาศไมเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติซึ่งผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดแจงใหทุกจังหวัดชายทะเลดําเนินการตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายประมง
แหงชาติ ที่ใหกําหนดเขต ๓ ไมลทะเลจากฝงเปนเขตหามทําการประมงปลากะตักประกอบ
แสงไฟเด็ดขาด และใหเขต ๓-๕ ไมลทะเลจากฝงเปนแนวเขตกันชน ใหคณะกรรมการ 
ในระดับจังหวัดท่ีเรียกวาคณะกรรมการพหุภาคีกําหนดเขตหามเพิ่มเติมจาก ๓-๕ ไมลทะเล
ตามความเหมาะสม ยกเวนเฉพาะจังหวัดสงขลา แตการกําหนดเขตของจังหวัดกระบี่ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ และจังหวัดสุราษฎรธานี ไมเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติ ทําใหพื้นที่ทําการประมงปลากะตักประกอบแสงไฟของชาวประมง
ผิดไปจากขอเท็จจริง โดยชาวประมงไมสามารถทําการประมงปลากะตักประกอบแสงไฟได 
ทั้งที่บริเวณพื้นที่อาวพังงาเปนบริเวณท่ีใชทําการประมงรวมกันของชาวประมง ๓ จังหวัด 
ประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เคยใหความเห็นวาเคร่ืองมือทําการประมง อวนชอน อวนยก อวนครอบ 
ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําการประมงปลากะตักที่ใชประกอบกับเรือกลที่มีขนาด
ความยาวเรือไมเกิน ๑๖ เมตร เปนเคร่ืองมือทําการประมงพื้นบานขนาดเล็ก ทําการประมง
เพื่อการยังชีพซึ่งไมทําลายพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ มากนัก แตการกําหนดเขตหามบริเวณ
อาวพังงาไมไดอยูบนพื้นฐานและหลักการทางวิทยาศาสตร ประกอบกับพื้นที่นอกเขตหาม 
ชาวประมงก็ไมมีศักยภาพท่ีจะทําการประมงเพราะทะเลมีความลึกมากและการกระจาย 
ของปลากะตักมีนอย การออกหางจากฝงเปนระยะไกลเปนอันตรายอยางย่ิงตอการใช
เครื่องมือ อวนชอน อวนยก อวนครอบ ทําการประมง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ 
พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข กรรมการนโยบายประมงแหงชาติเคยใหความเห็นวา  
บางพื้นที่เมื่อออกจากฝงไป ๓ ไมลทะเล ก็มีคล่ืนลมเปนประจําอาจเปนอันตรายตอเรือเล็กได 
ดังนั้น ในแตละพื้นที่ควรที่จะไดมีการกําหนดเขตของตัวเองและควรที่จะพิจารณาเรื่อง 
ความปลอดภัยของเรือที่เขาไปทําการประมงดวย และเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผอนผันใหเรือ 
ที่มีขนาดความยาวของเรือเกินกวา ๑๖ เมตร ใชเครื่องมืออวนชอน อวนยก อวนครอบ  
ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตักและใหพิจารณาเขตหามทําการ
ประมงเพิ่มเติม ก็ไมมีจังหวัดใดขยายเขตหามทําการประมงออกไปเกินกวา ๕ ไมลทะเลจากฝง
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เนื่องจากเกาะไมใชฝง การพิจารณาเขตหามโดยกําหนดจุดพิกัดหางจากเกาะแลว 
ลากเสนจากจุดพิกัดชายฝ งออกไปยอมไม เปนธรรมและสรางความเดือดรอนให 
กับชาวประมง เพราะทําใหการกําหนดเขตหามครอบคลุมพื้นที่มากเกินความจําเปน  
สําหรับมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงระหวาง
ประมงพื้นบานกับประมงพาณิชยเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกินความจําเปน  
ไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ดังนั้น ชาวประมง
ปลากะตักที่ทําการประมงในบริเวณอาวพังงาตองประสบปญหาความเดือดรอนจากผลของ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว อีกท้ังโดยผลของความไมเปนธรรม 
ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ทําใหมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรประมงเกิดความเสียหายอยางรุนแรง กลาวคือ การสรางความไมเปน
ธรรมอันเกิดจากการกําหนดเขตหามทําการประมงบริเวณอาวพังงาและจังหวัดสุราษฎรธานี
กับจังหวัดชุมพร เนื่องจากการกําหนดเขตไมเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาติโดยชาวประมงปลากะตักที่ใชเครื่องมือ อวนชอน อวนยก อวนครอบที่ใช
ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถทําการประมงปลากะตักในบริเวณเขตหามทําการ
ประมงของจังหวัดสุราษฎรธานีไดโดยไมถูกเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการจับกุม แตในกรณี
ของชาวประมงที่ทําการประมงบริเวณอาวพังงาในเขตหามตามแผนที่ทายประกาศ กลับถูก
เจาหนาที่ของรัฐทําการจับกุม และเมื่อพิจารณาตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดลําดับเครื่องมือ
ประมงทางทะเลที่มีลักษณะของการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําไว ๗ ลําดับ ตามที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ไดกลาวอางไวในคําฟอง ปรากฏวา เครื่องมืออวนรุนและอวนลากมีลักษณะการทําลาย
ทรัพยากรสัตวมากกวาอวนชอน อวนยก อวนครอบประกอบแสงไฟ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
อนุญาตใหเครื่องมืออวนรุน อวนลาก ทําการประมงในเขตหามทําการประมงดวยเครื่องมือ
อวนชอน อวนยก อวนครอบประกอบแสงไฟได เปนการสรางความไมยุติธรรมใหกับ
ชาวประมงและเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งเจ็ดโดยไมจําเปน  
และขอเท็จจริงกอนที่จะมีการประกาศใชประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับพิพาท
ดังกลาว ปรากฏวามีเรือประมงปลากะตักที่ใชแสงไฟประกอบทําการประมงในบริเวณอาวพังงา
รวมกันประมาณ ๔๐-๕๐ ลํา และชาวประมงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ รวมทั้งประกาศจังหวัดพังงาและประกาศจังหวัดตรังที่ใชบังคับในขณะนั้น 
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กอนที่จะถูกยกเลิกโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับปจจุบัน แตภายหลัง
จากที่ไดมีการใชประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ปรากฏวามีเรือประมงปลากะตักที่ใชเครื่องมือประกอบแสงไฟเพิ่มข้ึนกวา ๑๐๐ ลํา ในพื้นที่
อาวพังงาตามผลการสํารวจของกรมประมงเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการท่ีกําหนดตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศแลว พบวาไมมีชาวประมงรุกลํ้าไป
ทําการประมงในเขตหามของจังหวัดนั้นๆ สาเหตุสําคัญเกิดจากพื้นที่บริเวณอาวพังงา 
เปนพื้นที่ทําการประมงรวมกันของชาวประมง ๓ จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 
และจังหวัดกระบี่ ชาวประมงไมมีทางเลือก จึงตองนําเรือเขาทําการประมงในเขต 
พื้นที่หามทําการประมง โดยเลือกทําการประมงบริเวณชายฝงเนื่องจากมีอัตราโทษเทากัน 
ไมวาจะทําการประมงใกลหรือไกลหางจากชายฝง และไดปรากฏวามีชาวประมงบางกลุม 
นําเรือประมงที่ใชเครื่องมืออื่นมาปรับเปล่ียนใชเครื่องมืออวนชอน อวนยก อวนครอบ
ประกอบแสงไฟทําการประมงเพิ่มมากข้ึนตามแนวชายฝงระยะไมเกิน ๓-๕ ไมลทะเล ชาวประมง
มีความจําเปนที่จะตองมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อดํารงชีพ เมื่อประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณดังกลาวไมไดใหความเปนธรรมและสรางความเดือดรอน ชาวประมง 
ก็ไมสามารถจะใหความรวมมือตอมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมง สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
ผูฟองคดีที่ ๖ และผูฟองคดีที่ ๗ รวมกับผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดีที่ ๕ 
ฟองคดีนี้ตอศาล เนื่องจากเห็นวาภายหลังจากที่ไดมีการประกาศใชประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณฉบับดังกลาวแลว ไมมีการจับกุมผูกระทําความผิด ซึ่งผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๖ 
และผูฟองคดีที่ ๗ เห็นวา เสมือนเปนการผอนผันใหเขาทําการประมงในเขตหวงหามได  
แตประมาณเดือนมกราคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีที่ ๒ ถูกจับกุม จึงรูวาไมมีการผอนผันใหทําการประมง
ในเขตพื้นที่หวงหามทําใหผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๖ และผูฟองคดีที่ ๗ ตองรวมกับผูฟองคดีอื่น
ย่ืนฟองคดีตอศาลในมูลเหตุการฟองคดีดังกลาว 
  ศาลปกครองชั้นตนไดไตสวนคูกรณีประกอบการพิจารณากําหนดวิธีการชั่วคราว
กอนการพิพากษาตามคําขอทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่อง กําหนดใหใชเครื่องมืออวนชอน อวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบกับ 
เครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบ 

/เครื่องกําเนิด...
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เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๔ ตามคําขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งเจ็ดแลวเห็นวา การให
ทุเลาการบังคับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว มิไดเปนการผอนผันใหเฉพาะ
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดทําการประมงปลากะตักไดเทานั้น แตเปนการผอนผันใหมีการทําการประมง
ปลากะตักโดยใชเครื่องมือตางๆ ในบริเวณดังกลาวโดยไมจํากัด ซึ่งอาจสรางความเสียหาย
ตอทรัพยากรธรรมชาติทางน้ําอันเปนประโยชนสาธารณะและเมื่อเกิดความเสียหายแลว 
ยากท่ีจะเยียวยาแกไขได อีกท้ังยังฟงไดวา ขอกําหนดตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดังกลาว ไมทําใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดไมสามารถทําการประมงไดโดยส้ินเชิงหรือ 
ไดรับความเดือดรอนเสียหายที่ยากจะเยียวยาได จึงไมเปนเหตุที่ศาลจะมีคําส่ังทุเลาการบังคับ
ตามประกาศฉบับดังกลาวตามคําขอของผูฟองคดีทั้งเจ็ด ศาลจึงมีคําส่ังยกคําขอทุเลาการ
บังคับตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอน  
หรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่งใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ 
และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหการวา การท่ีผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองคดีตอศาลวา ไมไดรับ
ความเปนธรรม โดยไดรับความเดือดรอนเสียหายอยางรายแรงจนไมอาจหลีกเล่ียงได  
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาไมเปนไปตามขอกลาวอางของผูฟองคดีทั้งเจ็ด เนื่องจาก 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดยังมีโอกาสท่ีจะทําการประมงปลากะตักโดยวิธีเดียวกันในเขตพื้นที่บริเวณอื่น
ใกลเคียง เชน พื้นที่บริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหมูเกาะภูเก็ตและเกาะไมทอน  
เกาะดอกไม และเกาะไก ซึ่งเปนที่ที่ผูฟองคดีสวนใหญอาศัยอยู และผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ก็ไมใชบุคคลในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา อีกท้ังชาวประมงอื่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
ก็ยังไมไดรับความเดือดรอนจากการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับดังกลาว 
เพราะกลุมชาวประมงของจังหวัดกระบี่สวนใหญไมจับปลากะตักโดยใชเครื่องมือประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาลอปลา แตผูฟองคดีทั้งเจ็ดซึ่งเปนบุคคลภายนอกพื้นที่ทําการประมงปลา
กะตักในเขตจังหวัดกระบี่โดยใชประกอบเครื่องปนไฟฟาลอปลากะตักเปนการเขาไปแยงทํา
การประมงในพื้นที่ของกลุมชาวประมงพื้นบานที่ทําการประมงชายฝงของจังหวัดกระบี่ 
จังหวัดพังงาที่มีศักยภาพในการทําประมงนอยกวากลุมของผูฟองคดีทั้งเจ็ด อีกท้ังผูฟองคดีทั้งเจ็ด
สวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต และทําการประมงปลากะตักโดยใชประกอบเครื่องปนไฟ 
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แตกลับอางวาไดรับผลเสียหายจากการออกประกาศฉบับดังกลาว ซึ่ งหากมีการ 
เพิกถอนประกาศฉบับนี้แลวยอมทําใหชาวประมงพื้นบานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
ไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยไมอาจหลีกเล่ียงไดเชนกัน และเปนการทําลายอาชีพ 
ทําการประมงชายฝงแบบด้ังเดิมของคนพื้นที่  อีกท้ังหากมีการปลอยใหมีการทําการประมง
โดยการใชอวนตาถี่ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาจับปลากะตักอาจทําใหสัตวน้ําอื่น 
ตองสูญพันธุไปดวย ในขณะเดียวกันกลุมชาวประมงอื่นที่ทําการประมงปลากะตักประกอบเครื่องปนไฟ
สวนใหญเห็นชอบดวยประกาศฉบับดังกลาว ทั้งนี้ โดยเห็นวาเพื่อเปนการอนุรักษปลากะตัก
และสัตวน้ําเล็ก ๆ ชนิดอื่น ๆ ไมใหเสียหายเพียงการทําการประมงปลากะตักโดยใชประกอบ
เครื่องปนไฟและใชอวนตาถี่ในการทําการประมงปลากะตักการใชขนาดชองตาอวน 
เล็กเกินไป ยอมทําใหสัตวน้ําขนาดเล็กถูกจับข้ึนมาดวยจนเปนเหตุใหเกิดการสูญเสียมูลคา
ของสัตวน้ําอยางอื่นในทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับพิพาทดังกลาว แมจะเปนการกระทบสิทธิของ 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอยูบาง แตก็เปนไปตามหลักการของความไดสัดสวนคือ หลักความเหมาะสม 
กลาวคือ ประกาศที่นําออกมาใชนั้น ทําใหบรรลุวัตถุประสงคได คือสามารถที่จะอนุรักษสัตวน้ํา
และใหสัตวน้ําขยายพันธุในพื้นที่ดังกลาว เปนการเพิ่มปริมาณสัตวน้ําเพื่อใหสามารถทําการ
ประมงแบบย่ังยืนและเปนประโยชนตอสาธารณะ และเปนการลดความขัดแยงในการทํา
ประมงในลักษณะของความแตกตางได และการที่คณะกรรมการพหุภาคีของจังหวัดกระบี่ 
ไดเสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศฉบับดังกลาว ก็เปนไปตามมติ 
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติที่ไดใหจังหวัดตางๆ ทําการศึกษาความเหมาะสม 
ของแตละจังหวัด โดยทางจังหวัดกระบี่ ก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการในลักษณะพหุภาคี 
จากหลายสาขาอาชีพ เพื่อทําการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการกําหนด
เขตทําการประมง โดยเห็นวาระยะหางจากชายฝง ๓ - ๕ ไมลทะเล เปนพื้นที่ที่เหมาะสม 
จึงเสนอใหคณะกรรมการของจังหวัดกระบี่แสดงความเห็นใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกประกาศฉบับดังกลาว ประกอบกับตามหลักกฎหมายสากลทางทะเล หากพื้นที่ใด 
ในทะเลที่เปนเกาะใหลากเสนฐานจากแนวของขอบน้ําชายฝงของเกาะออกไปได แตความเขาใจ 
ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวาจังหวัดกระบี่ไมไดลากเสนจากชายฝงของพื้นดิน แตกลับ 
ลากเสนฐานจากเกาะออกไปนั้น โดยเห็นวาจังหวัดกระบี่ไมปฏิบัติใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ซึ่งขอกลาวอางของผูฟองคดีทั้งเจ็ดดังกลาว 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาเปนขอกลาวอางที่ขาดหลักการในทางปฏิบัติ โดยอางวาเกาะไมใช
ฝงนั้น เปนการกลาวอางที่ไมถูกตองและขัดตอการอนุรักษพันธุสัตวน้ําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เทียบเคียงกับบริเวณพื้นที่ทางดานทิศใตของจังหวัดภูเก็ตบางสวนที่กรมประมงเห็นวา 
ไมสมควรจะเปนพื้นที่อนุรักษสัตวน้ํา ก็จะไมไดกําหนดเปนเขตหามทําการประมง ดังนั้น
การกําหนดเขต จะคํานึงถึงความจําเปนในการออกประกาศฉบับนี้และสงผลกระทบ 
ตอประชาชนนอยที่สุด และยังสามารถทําการประมงได รวมทั้งผูฟองคดีทั้งเจ็ดก็สามารถที่จะ
ทําการประมงไดในหลายพื้นที่ แมพื้นที่ที่ออกประกาศดังกลาว ผูฟองคดีทั้งเจ็ดก็สามารถ
ปรับเปล่ียนเครื่องมือการทําการประมงไปเปนเครื่องมือชนิดอื่นที่ไมตองหามตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ไดดวย แตหากกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว จะสงผลกระทบตอประชาชนในทองถิ่นและ
ประเทศชาติโดยสวนรวมเปนอยางย่ิง ดังนั้น การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฉบับพิพาท จึงมีความสมเหตุสมผลที่สามารถทําใหเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 
และเปนการอนุรักษสัตวน้ําใหมีแหลงเพาะพันธุและขยายพันธุไดมากขึ้น สําหรับมติของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ สืบเนื่องมาจากการออกประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๓๙ ซึ่งแตเดิมนั้น ไดใชบังคับตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยหามอวนลอมจับปลากะตักประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีขนาดชอง 
ตาอวนต่ํากวา ๒.๕ เซนติเมตร โดยการหามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่บังคับใช
ตามประกาศดังกลาวแลว ปรากฏวาไดมีชาวประมงเปนจํานวนมากไดรองเรียนวาเกิด 
ผลกระทบตอชาวประมงที่ใชอวนชอน อวนยก อวนครอบปลากะตักท่ีใชประกอบเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปนการผอนผันใหทําการประมงได แตมีเงื่อนไขซึ่งความยาวของเรือ 
ตองไมเกิน ๑๖ เมตร ใหทําการประมงในระยะเกินกวา ๓,๐๐๐ เมตร หางจากชายฝง หลังจากนั้น 
ไดมีการลักลอบใชเครื่องมืออวนลอมจับปลากะตักประกอบเครื่องปนไฟในพื้นที่ตางๆ  
ทําใหเกิดปญหาขอขัดแยงกันขึ้นระหวางอวนลอมจับปลากะตักประกอบเครื่องปนไฟ 
กับชาวประมงพื้นบานทางภาคใต ปญหานี้ไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาติเมื่อครั้งมีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๒  
ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําการศึกษาและหามาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไข

/ปญหา...
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ปญหาทําการประมงปลากะตัก โดยมีนายสุรพล  สุดารา เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
ปรากฏผลการศึกษาและขอเสนอแนะถึงนโยบายและมาตรการการควบคุมการทําการประมง
ปลากะตัก โดยใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาของคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวคือ  
ไดกําหนดใหรัฐออกมาตรการแบงเขตการทําประมงโดยกําหนดให ๓ ไมลทะเลจากชายฝง
เปนแหลงทําการประมงของกลุมชาวประมงพื้นบาน หามทําการประมงปลากะตักชนิดท่ีใช
ประกอบแสงไฟ และใหแตละจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการในลักษณะของพหุภาคีพิจารณา
กําหนดเขตปลอดการทําการประมงปลากะตักที่ใชประกอบแสงไฟในระยะ ๓ - ๕ ไมลทะเล 
โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทองทะเลและสภาพภูมิศาสตร และใหกําหนด
จุดแลตติจูดและลองติจูดลงในพื้นที่มาตรฐานของกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือเปนหลัก  
และใหแตละจังหวัดประสานกับจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดตอกัน กําหนดเขตรอยตอระหวาง
จังหวัดในทะเลเพื่อปองกันการกําหนดเขตทับซอนกันดวย ซึ่งแตละจังหวัดก็มีคณะกรรมการ
พิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวประมงอยูแลว เพียงแตตองเพิ่มเติม
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหครอบคลุมถึงการกําหนดเขตการทําการ
ประมงใหเปนไปตามเจตนารมณของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ มาตรการตาง  ๆ 
ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒  
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาแลวลงมติรับทราบ  
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอเสนอดังกลาวไปดําเนินการ ซึ่งจังหวัดกระบี่ไดนํา
มาตรการกําหนดเขตทําการประมงระยะ ๓ - ๕ ไมลทะเลวัดจากขอบน้ํารอบเกาะออกไป 
เสนอผานกรมประมงโดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศฉบับดังกลาว 
จนเปนมูลเหตุพิพาทการฟองคดี สําหรับการกําหนดชองตาอวนก็เคยเกิดกรณีพิพาทมาแลว 
กลาวคือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการ
ประมงปลากะตักตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๒๖ เพื่อหามใชเครื่องมืออวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดท่ีมีชองตาเล็กกวา ๒.๕ 
เซนติเมตร ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตักเนื่องจากขอมูลทางวิชาการ
พบวา การทําประมงปลากะตักโดยใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําใหลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจ
อื่นติดไปดวยในปริมาณที่สูง ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใชในการทําประมงปลากะตักขณะนั้น ไดแก 
เครื่องมืออวนลอมจับปลากะตักที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา สงผลใหการทําการประมง
ปลากะตักไมสามารถใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาได ตอมา ชาวประมงไดมีการดัดแปลง

/เครื่องมือ... 
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เครื่องมือทําการประมงใหเรือที่วางอวนแยกกับเรือที่ใชปนไฟลอปลาทําใหเกิดปญหา 
ในการดําเนินคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงออกประกาศเรื่องกําหนดหามใหเครื่องมืออวนลอมจับ 
ที่มีขนาดชองตาเล็กกวา ๒.๕ เซนติเมตร ทําการประมงในเวลากลางคืน ฉบับลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ตอมา มีการรองเรียนจากชาวประมงวาไดรับความเดือดรอนจาก
ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว เนื่องจากไมสามารถใชเครื่องมืออวนชอน
หรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งเปนเครื่องมือการทําประมงขนาดเล็กประกอบเครื่อง
กําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตักได และจากการศึกษาของกรมประมงพบวาการทําประมง 
โดยใชเครื่องมือดังกลาวมี สัตวน้ําอื่นปนในอัตราสวนที่นอยมาก ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ เพื่อกําหนด
ชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงในทองที่จังหวัดชายทะเล 
ทุกจังหวัด ยกเวนเคร่ืองมืออวนชอน อวนยก อวนครอบที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ทําการประมงปลากะตัก โดยอนุญาตใหใชเรือที่มีความยาวไมเกิน ๑๖ เมตร และหามทํา 
การประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ําชายฝง แนวชายฝง เวนแตบริเวณเกาะตางๆ  
ใหสามารถทําการประมงได ทําใหมีเรืออวนครอบปลากะตักท่ีใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา 
จากจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออกของอาวไทย ยายไปทําการประมงท่ีจังหวัดสงขลาและ 
จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ และไดแนะนําใหชาวประมงทองถิ่นซึ่งเดิมทําการประมง 
อวนลาก อวนลอยปรับเปล่ียนวิธีการมาทําการประมงอวนครอบปลากะตักปนไฟ ทําให
จํานวนชาวประมงที่ทําการประมงปลากะตักเพิ่มจํานวนสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ผลปรากฏวา
ชาวประมงพื้นบานที่ใชเครื่องมือทําการประมงอื่นๆ ไดรองเรียนวาไดรับความเดือดรอน 
จากการทําการประมงปลากะตักประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา เนื่องจากลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจ 
ถูกเครื่องมือทําการประมงปลากะตักจับไปจํานวนหนึ่ง ทําใหพวกตนไมสามารถทําการ
ประมงได ดังเดิม จึงเริ่มมีการคัดคานและกีดกันมิใหชาวประมงปลากะตักเขาไปในบริเวณ 
ทองทะเลที่เปนแหลงทําการประมงของตน จึงเกิดเปนกรณีขอขัดแยงข้ึน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงส่ังการใหกรมประมงนําเรื่องดังกลาวพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาต ิ
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนทําการศึกษาและเสนอมาตรการตางๆ 
ในการอนุรักษปลากะตักโดยเฉพาะการกําหนดเขตอนุรักษพันธุปลากะตักในเขต ๓  
ไมลทะเลหางจากชายฝงเปนแหลงทําการประมงของชาวประมงพื้นบาน หามใชเครื่องมือ 
ทําการประมงปลากะตักทุกชนิดท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟา และมีเขตปลอดจากการทําประมง 

/ปลากะตัก... 
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ปลากะตักท่ีใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาในระยะหาง ๓-๕ ไมลทะเล เพื่อปองกันปญหา
ผลกระทบจากแสงไฟตอสัตวน้ําวัยออนที่อยูตามชายฝง ตอมา แตละจังหวัดไดแตงตั้ง
คณะกรรมการในรูปพหุภาคีประกอบดวยชาวประมงกลุมตางๆ นักวิชาการ ขาราชการ 
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการพิจารณากําหนดเขต 
ทําการประมงปลากะตักดังกลาวตามความเหมาะสมของแตละสภาพทองถิ่น ในกรณีที่มี
ขอมูลทางวิชาการที่พิสูจนไดวาพื้นที่ใดเปนแหลงวางไขหรือเปนแหลงที่อยูของสัตวน้ํา 
วัยออน ใหมีการหามทําการประมงในบางฤดูกาลหรือในบางพื้นที่โดยยึดหลักและเหตุผล
ทางชีววิทยาประมงเศรษฐกิจและสังคมประกอบดวย โดยคณะกรรมการนโยบายประมง
แหงชาติไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของอนุกรรมการดังกลาวขางตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดดําเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติโดยออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับดังกลาวข้ึน โดยเสนอผานทางกรมประมงและ 
ผานความเห็นของคณะกรรมการพหุภาคีในระดับจังหวัดใหดําเนินการพิจารณาเขตการทํา
การประมงปลากะตักและเขตแนวกันชนของแตละจังหวัดสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อดําเนินการ
ออกประกาศเขตการทําการประมงปลากะตักและเขตแนวกันชนทั่วประเทศพรอมกัน 
เพื่อเปนการแกไขปญหาการทําการประมงปลากะตักอยางเปนระบบทั่วประเทศและเปนที่
ยอมรับของทุกฝาย ซึ่งจังหวัดกระบี่เปนพื้นที่เกิดเหตุแหงการฟองคดีนี้ไดดําเนินการประชุม
คณะกรรมการพหุภาคี โดยกําหนดเขตพื้นที่แลวและไดดําเนินการตามเหตุผลและความเหมาะสม
ของจังหวัดกระบี่ตามท่ีเสนอผานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อออกประกาศ 
ฉบับดังกลาว และเปนเหตุผลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดจุดพิกัดเพื่อหามทําการประมง 
ตามแผนที่ดังกลาว สําหรับบริเวณอาวพังงาและทางตอนลางของอาวเปนแหลงวางไข 
และเล้ียงสัตวของสัตวน้ําวัยออนที่สําคัญที่ สุดดานฝงทะเลอันดามัน เชน กุงแชบวย  
ปูมา ปลาทู ปลาจวด เปนตน โดยพื้นที่ดังกลาวไดมีการกําหนดมาตรการอนุรักษตาม
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘ มาตรการหามใช
เครื่องมืออวนลาก อวนรุน และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๑ กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลาก อวนรุน ทําการประมงในอาวพังงา 
และในบริเวณพื้นที่บางสวนยังถูกกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลอีกดวย สําหรับ
บริเวณจุดพิกัดท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดหามทําการประมงปลากะตักโดยใชประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาครอบคลุมพื้นที่บางสวนของแหลงทําการประมงบริเวณหมูเกาะพีพี
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๑๘

เทานั้น ยังคงมีพื้นที่บริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของหมูเกาะภูเก็ตและเกาะไมทอน  
เกาะดอกไมและเกาะไก ที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดสามารถทําการประมงปลากะตักโดยใชประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาไดและชาวประมงก็สามารถปรับเปล่ียนเครื่องมือทําการประมงไปเปน
ชนิดอื่นๆ ที่ไมตองหามได เชน อวนลอมจับปลากะตักในชวงเวลากลางวัน ซึ่งไมตองหาม
ตามกฎหมายและไมเปนขอขัดแยงกับประมงพื้นบาน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา การทําการ
ประมงปลากะตักโดยใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนการทําประมงที่ใชแสงไฟลอปลา
กะตักใหมารวมฝูงและทําการประมง ประกอบกับชองตาอวนที่ใชนั้นมีขนาดเล็กประมาณ 
๐.๖ เซนติเมตร ทําใหสัตวขนาดเล็กมีโอกาสหลุดรอดจากการทําประมงนอยมาก โดยเฉพาะ
ลูกสัตวน้ําทางเศรษฐกิจที่สําคัญตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว เปนการนําเอาทรัพยากรทางน้ํา
มาใชประโยชนอยางไมคุมคาทางเศรษฐกิจ และเปนการทําลายพันธุสัตวน้ําท่ีเปนสาเหตุ 
ทําใหสัตวน้ําสูญพันธุได ดวยเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดจุดพิกัด 
ในแผนท่ีเพื่อหามทําการประมงปลากะตักโดยใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา เนื่องจาก
ชาวประมงตางพื้นที่ซึ่งใชเครื่องมือดังกลาวมาทําการประมงในบริเวณจังหวัดกระบี่ 
เปนจํานวนมาก จึงเกิดขอขัดแยงกับชาวประมงพื้นบานในพื้นที่อยางรุนแรงและทําใหปริมาณ
สัตวน้ําตางๆ ลดนอยลงอยางรวดเร็ว หากปลอยใหเกิดปญหาเนิ่นนานออกไปอาจทําใหเกิด
ความรุนแรงขึ้นมาได ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดแจงการดําเนินการดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เพื่อนําเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการออกประกาศตอไป โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดยืนยันวาการกําหนดจุดพิกัดในลักษณะดังกลาวเปนไปตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและไดพิจารณาโดยใชขอมูลทาง
วิชาการและขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบดวย ตลอดจนเปนการแกไขปญหา 
ขอขัดแยงไมใหลุกลามจนไมสามารถแกไขได ชาวประมงในเขตจังหวัดกระบี่ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ดูแลอยูนั้น สวนใหญเปนชาวประมงพื้นบาน มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ใชเครื่องมืออวนครอบ
ปลากะตักโดยใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
เพิ่งขอรับอาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมืออวนครอบปลากะตักเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ เทานั้น  
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ พรอมที่จะใหความชวยเหลือดวยมาตรการตางๆ หากมีการปรับเปล่ียน
เครื่องมือทางการประมงไปใชเครื่องมือชนิดอื่นที่ไมตองหามทําการประมง ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
เห็นวาการกําหนดจุดพิกัดตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับพิพาท
ไดดําเนินการตามขั้นตอนตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  

/และไดปฏิบัติ... 



 
 

๑๙

และไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งไดบัญญัติ
รองรับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว กลาวคือรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่จะกระทําการใดๆ ได 
ก็แตโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน 
เทานั้น จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไมได ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญออกประกาศฉบับดังกลาวซึ่งมีผลบังคับ 
เปนการทั่วไปแลว และไดปดประกาศหนาศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเปนเวลา 
ไมนอยกวา ๓๐ วัน เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหผูไดรับผลกระทบไดรับทราบโดยทั่วกัน 
และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๐ วรรคสอง เพื่อประโยชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดระเบียบการประกอบอาชีพหรือเพื่อปองกัน 
การผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน ซึ่งประกาศฉบับดังกลาวจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพประมงของผูฟองคดีทั้งเจ็ดและบุคคลอื่นที่ประกอบอาชีพทําการ
ประมงในทองที่จังหวัดกระบี่อันเปนทองที่ที่ประกาศใชบังคับเพียงเทาท่ีจําเปนเทานั้น  
ซึ่งหมายความวามาตรการที่ประกาศกําหนดไวนั้น สามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของการออกประกาศและไมมีมาตรการอื่นที่จะสามารถดําเนินการใหเปนไป 
ตามเจตนารมณของประกาศไดเทากับมาตรการท่ีกําหนดไวแลว และมีผลกระทบ 
ตอประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพทําการประมงของบุคคลที่ประกอบอาชีพในทองที่ 
ที่ประกาศใชบังคับนอยกวามาตรการที่ประกาศกําหนดไว อีกทั้งมาตรการที่ประกาศกําหนดไว
ไมกอใหเกิดความเสียหายโดยไมอาจเยียวยาแกไขใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดได และบุคคลอื่น 
ที่ประกอบอาชีพในทองที่ที่ประกาศกําหนดใหใชบังคับมากกวาที่กอใหเกิดประโยชน 
แกสวนรวม ดังนั้น ประกาศฉบับนี้จึงไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพ 
ในการประกอบอาชีพทางการประมงของผูฟองคดีทั้งเจ็ดและของบุคคลอื่นในทองที่ที่อยูในประกาศ
ฉบับดังกลาวใชบังคับ ดังนั้น การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงเปนการกระทําโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ไมไดกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตอง 
ตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบหรือข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ 
ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนที่ไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

/ผูถูกฟองคดี...



 
 

๒๐

  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถกูฟองคดีที่ ๓ มิไดทําคําใหการ 
  ผูฟองคดีทั้งเจ็ดคัดคานคําใหการวา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดและชาวประมงอื่นใช
เครื่องมืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟทําการประมงในบริเวณพื้นที่อาวพังงา 
ตั้งแตราวป พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบัน เหตุที่ไดรับอาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมืออวนครอบ
ปลากะตักในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากผลการศึกษาของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
ไดพิสูจนเปนที่ประจักษวาเคร่ืองมือประมงอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ ไมไดเปน
เครื่องมือประมงที่ทําลายทรัพยากรน้ําและระบบนิเวศนที่รายแรง สอดคลองกับผลการศึกษา
ของกรมประมงที่จัดลําดับการทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา โดยอวนครอบอยูในลําดับที่ ๖ ดังนั้น 
จึงอนุญาตใหใชเครื่องมือ อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟทําการประมง โดยไดรับ 
อาชญาบัตรตามกฎหมาย สําหรับปลากะตักนั้นมีอายุ ๑๒-๑๔ เดือน มีอายุทางเศรษฐกิจ
ราว ๗ เดือน ซึ่งเปนปลาขนาดเล็กตองใชอวนขนาดชองตาอวนไมเกิน ๐.๖ เซนติเมตร  
ปลากะตักอยูรวมกันเปนฝูงหางจากฝงบริเวณทําการประมงปลากะตักประกอบแสงไฟ  
จึงไมอยูในเขตเพาะพันธุสัตวน้ํา เขตเล้ียงตัวสัตวน้ําวัยออน และผลการศึกษาพบวาการทําประมง
อวนครอบปลากะตักมีสัตวน้ําอื่นปะปนไมเกินรอยละ ๘  สําหรับเครื่องมืออวนลอมปลา
กะตักกลางวันเปนเคร่ืองจับปลากะตักวัยออนอายุ ๑-๒ เดือน เรียกวาปลาสายไหมหรือ 
ปลาขาวสาร มีการใชประโยชนในทางเศรษฐกิจแตกตางกัน และเครื่องมืออวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟเปนการทําประมงผิวน้ําถึงกลางน้ํา ไมทําลายระบบนิเวศนทางทะเล
เหมือนกับเครื่องมือประมงที่ทําการประมงถึงผิวดิน สําหรับมาตรการเขตหามทําการประมง
หางจากฝง ๓-๕ ไมลทะเล และในกรณีของเกาะโดยวัดจากขอบน้ํารอบเกาะออกไป  
แตในจุดพิกัดท่ี ๑๔ ในแผนที่หมายเลข ๓๐๘ ไมไดวัดจากขอบน้ํารอบเกาะออกไป  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลากเสนตอจากจุดพิกัดท่ี ๑๓ ไปจุดพิกัดท่ี ๑๔ และจุดพิกัดท่ี ๑๕  
ทําใหพื้นที่เขตหามทําการประมงไมตรงกับผลการศึกษาและขอตกลงที่ทุกฝายใหการยอมรับ  
หากผูถูกฟองคดีทั้งสามเห็นวามีความจําเปนตองกําหนดเขตหามเกินกวา ๓-๕ ไมลทะเล  
ก็ตองมีผลการศึกษาพิสูจนเปนที่ประจักษและกําหนดเปนเขตยกเวนเหมือนกับจังหวัดสงขลา 
ขณะที่คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติมีมติตั้งแตวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดเขตหามทําการประมง
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ระยะเวลาหางกัน ๑๖ เดือนเศษ แตไมมีการกําหนด
ขอยกเวนบริเวณอาวพังงาไว แสดงวาเหตุผลการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ปญหาความ

/เดือดรอน...
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เดือดรอนและปญหาความขัดแยงของชาวประมงพื้นบานไมเพียงพอที่จะขอเปนขอยกเวน
เหมือนจังหวัดสงขลาได ประกอบกับผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการและมติของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติก็ดําเนินการเพื่อแกปญหาความเดือดรอน ปญหา
ความขัดแยงของชาวประมงพื้นบาน และมาตรการการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยตรง และพื้นที่
ทําการประมงหางฝง ๓ ไมลทะเลก็ไมใชพื้นที่ทําการประมงของชาวประมงพื้นบาน 
ขณะเดียวกันผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่กําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา จึงไดมี
หนังสือกรมประมง ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๓๖๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การประกาศ
กําหนดเขตหามใชเครื่องมือ  อวนลาก  อวนรุน  ทําการประมงบริเวณอาวพังงา ยืนยันให
เครื่องมืออวนลาก อวนรุนทําการประมงในบริเวณเขตหามเครื่องมืออวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟได ยอมแสดงใหเห็นชัดเจนวาเหตุผลการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา  
ความเดือดรอนและความขัดแยงของชาวประมงพื้นบานบริเวณอาวพังงาจนเปนเหตุใหตอง
ทําแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔  
เปนเหตุผลที่ขาดความเปนจริงอยางส้ินเชิง ไมสามารถนําไปกําหนดเขตหามในแผนที่ 
แนบทายประกาศได การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสามอางวาชาวประมงอวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟบริเวณอาวพังงาเปนชาวประมงตางถิ่นก็ไมตรงกับขอเท็จจริง เพราะ 
อาวพังงาเปนพื้นที่ทําการประมงรวมกันของชาวประมง ๓ จังหวัด ประกอบดวยชาวประมง
จากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ในทางปกครองไมมีการแบงเขตจังหวัด 
ทางทะเล ประกอบกับการทําประมงของเครื่องมือแตละประเภทใชจับสัตวน้ําตางกันและทํา
การประมงในพื้นที่ตางกัน ไมสามารถทําการประมงไดในทุกท่ี การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
อางวาถือปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น โดยขั้นตอนและขอเท็จจริง  
การออกกฎของผูถูกฟองคดีทั้งสามก็ไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจไว ดังนี้ 
  (๑) ผูถูกฟองคดีทั้ งสามกําหนดจุดพิกัดไม เปนไปตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติ ในการลากเสนแนวเขตหามก็ไมทําการประชุมรวมกันทั้ง ๓ จังหวัด
ที่เกี่ยวของบริเวณอาวพังงา ซึ่งประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่  
  (๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่จัดทําแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณฉบับพิพาทท้ังฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน แตปรากฏวาบริเวณอาวไทย 
จุดพิกัดท่ี ๕๕ ๕๖ และ ๕๗ เหนือเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ไดลากเสนจากฝงออกไป
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ครอมเกาะเตา ทําใหเขตหาม จุดพิกัดท่ี ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ถึง ๖๐ ผิดไปจาก
ขอเท็จจริง เขตทําการประมงอยูใกลฝงจังหวัดชุมพร ตามแนวจุดพิกัดท่ี ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ 
๕๒ ชาวประมงสามารถทําการประมงได แตเขตหามกลับอยูหางออกไปซึ่งผิดขอเท็จจริง 
ดังนั้น เมื่อชาวประมงขอใหแกไข ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมแกไข แตผอนผันใหทําการประมง
ไดซึ่งเปนความผิดพลาดในลักษณะเดียวกันกับอาวพังงา แตการปฏิบัติแตกตางกัน สําหรับ
กรณีอาวจังหวัดตราด เกาะชางหางจากฝงในเขต ๓-๕ ไมลทะเล จึงลากเสนแนวเขตหามออม 
เกาะชาง แตเกาะกูดหามจากฝงเกิน ๓-๕ ไมลทะเล มีการกําหนดจุดพิกัดแลวลากเสนแนว 
เขตหามลอมรอบเกาะ นอกจากนี้ ทุกจังหวัดในฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน ยกเวน
จังหวัดกระบี่ก็ไดดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ทําให
ชาวประมงอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟและชาวประมงพื้นบานสวนใหญยอมรับ
ประกาศดังกลาว กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความเห็นยืนยันใหเครื่องมืออวนลาก อวนรุน 
ที่ทําการประมงถึงผิวดินและเคล่ือนที่ที่มีศักยภาพในการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําและระบบ
นิเวศนทางทะเลมากกวา แตสามารถทําการประมงในเขตหามทําการประมงอวนครอบปลา
กะตักประกอบแสงไฟได จึงทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอชาวประมงอวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟ สําหรับการกําหนดเขตหามบริเวณอาวพังงาของผูถูกฟองคดีทั้งสาม นั้น  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวา เปนการกําหนดไมเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบาย 
ประมงแหงชาติโดยไมมีผลการศึกษาทางวิชาการใหเปนที่ประจักษวา เครื่องมืออวนครอบ
ปลากะตักประกอบแสงไฟทําลายทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวพังงารุนแรงและกอใหเกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายถึงข้ันที่เปนเหตุให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามตองกําหนดเขตหามในแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในลักษณะดังกลาว เพราะถาพื้นที่นั้นเปนแหลงวางไขแหลงเล้ียงตัวสัตวน้ําวัยออน
หรือเปนระบบนิเวศนที่จําเปนตองทําการอนุรักษเปนการเฉพาะแลว ผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ก็สามารถออกกฎหามทําการประมงในบางฤดูกาลหรือในบางพื้นที่โดยยึดหลักการ 
และเหตุผลทางชีววิทยาประมงเศรษฐกิจและสังคมประกอบกันได การอางวาไมมีมาตรการอื่น 
ที่จะสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฉบับพิพาทไดเทากับมาตรการที่กําหนดในประกาศฉบับนี้แลวเปนการกลาวอางที่ไมถูกตอง
ไมสมเหตุผล ซึ่งจากการศึกษาบทความทางวิชาการของ ดร.ธรณ  ธํารงนาวาสวัสด์ิ 
อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ซึ่งเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่ทําการศึกษาตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาติซึ่งมีขอมูลสอดคลองกับมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการจัดลําดับเคร่ืองมือประมงทําลาย
ทรัพยากรสัตวน้ํา ฉะนั้น การกําหนดเขตหามทําการประมงอวนครอบปลากะตักประกอบ
แสงไฟเกินกวา ๓-๕ ไมลทะเล จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหกระทําได จากเหตุผลดังกลาว การออกประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมเปนไป 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ถึงแมผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามอางวาเปนการปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
แตผูฟองคดีเห็นวาเปนการขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา ๒๙  
วรรคแรก ที่กําหนดวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น การออกกฎของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเปนการกระทํา
เทาที่จําเปน ทั้งยังขาดเหตุผลขอเท็จจริงสําคัญที่ถูกตองเพียงพอที่จะไปอางมาตรา ๕๐ 
วรรคสอง เพื่อออกกฎเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ซึ่งกฎดังกลาวขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงใชบังคับมิได 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหการเพิ่มเติมวา กรณีที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวาไดรับ
อาชญาบัตรใหทําการประมงโดยใชเครื่องมืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันมาจากการศึกษาของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติที่ไดมีผล
การศึกษาวา เครื่องมือประมงอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ ไมเปนเครื่องมือประมง 
ที่ทําลายสัตวน้ําและระบบนิเวศนที่รายแรง ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ไดรับอนุญาตใหทําการประมงปลากะตักประกอบแสงไฟได นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเห็นพองดวย 
เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการศึกษา 
และหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการทําการประมงปลากะตักประกอบแสงไฟ 
จากปญหาการทําการประมงปลากะตักกันเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอการขยายพันธุ
และเกิดความเส่ือมโทรมของการทําการประมง และความขัดแยงระหวางเรือประมงพาณิชย
ซึ่งเปนกลุมของผูฟองคดีทั้งเจ็ดกับชาวประมงพื้นบานที่ประกอบอาชีพทําการประมงชายฝง 
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ซึ่งเรือประมงพาณิชยของกลุมผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดเขาไปทําการประมงบริเวณชายฝงโดยใช
อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ จนทําใหชาวประมงพื้นบานไมสามารถจับสัตวน้ําได
และสัตวน้ําเริ่มลดนอยลงจนไมมีรายไดพอที่จะเล้ียงชีพ อันเปนสาเหตุมาจากการทําประมง
พาณิชยของกลุมผูฟองคดีทั้งเจ็ดท่ีมีเครื่องมือทําการประมงปลากะตักท่ีทันสมัยเขาทําการ
ประมงใกลฝง จนทําใหสัตวน้ําอื่นๆ ลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมการศึกษา 
เห็นวา การทําประมงครอบปลากะตักประกอบแสงไฟโดยทําการศึกษาจากเรือประมงขนาดเล็ก 
ที่ทําการประมงชายฝงที่มีความยาวไมเกิน ๑๔ เมตร เชน เรือทายตัดของชาวประมงใน
ทองถิ่นของจังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาปรากฏวาการทําประมงอวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟมีสัตวน้ําชนิดอื่นปะปนอยูดวยโดยเฉลี่ยรอยละ ๘ - ๑๕ ตอลําตอวัน  
ผลเฉล่ียที่ปลาอื่นปะปนอยูประมาณ ๒๕๑ - ๔๗๑ กิโลกรัม ตอลําตอวัน ผลการศึกษานี้เปน
ผลการศึกษาเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กที่ทําการประมงโดยอวนครอบปลากะตักและนําผล 
ที่ปรากฏดังกลาวมาเปรียบเทียบกับเรือประมงพาณิชยของกลุมผูฟองคดีทั้งเจ็ด ซึ่งเปนเรือ
ขนาดใหญใชอวนครอบปลากะตักประมาณ ๘๐๐ กวาลํา ซึ่งอนุมานไดจากผลที่ปรากฏวา
เรือใหญจะมีปลาอื่นๆ ปะปนอยูในจํานวนมหาศาล เปนเหตุผลประการหนึ่งของผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ที่พยายามจะเขาทําการประมงปลากะตักในบริเวณเขตหามดังกลาว หากไมไดรับการแกไข
จะเกิดผลเสียหายที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดคือชาวประมงพื้นบานของจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา
ประมาณหมื่นครอบครัวจะไดรับความเดือดรอนจากการทําประมงปลากะตักประกอบแสงไฟ
ของเรือประมงพาณิชยของกลุมผูฟองคดีทั้งเจ็ด และจะเปนความขัดแยงอยางรุนแรงอาจจะ
แกไขไดลําบากในอนาคต หากไมมีมาตรการบังคับตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ฉบับดังกลาวนี้ จึงถือไดวาเปนมาตรการที่ทําใหเกิดความสงบสุขในสังคม เปนการจัดสรร
ปนสวนในการประกอบอาชีพของชาวประมง บนพื้นฐานความแตกตางในเรื่องความสามารถ
ในการทําการประมง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมและสัตวน้ําหลายชนิด 
ก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในอนาคต  สําหรับกรณีเอกสารที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางเก่ียวกับ
เครื่องมือการทําการประมงในทะเลที่มีลักษณะของความรุนแรงแหงการทําลายทรัพยากร
สัตวน้ํามากนอยเพียงใด นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาหลักการเปรียบเทียบระหวาง 
เครื่องมือที่รายแรงอันดับที่ ๑ กับอันดับที่ ๖ วา รายแรงอยางไรในทางปฏิบัติของ 
เครื่องมือเหลานี้ เปนการทําในเชิงวิชาการเทานั้นโดยเปรียบเทียบการใชเครื่องมือลักษณะ 
ที่มีจํานวนเครื่องมือเทาๆ กัน โดยมิได ศึกษาในเชิงปริมาณการนําเคร่ืองมือมาใช  

/ซึ่งผูฟองคดี...
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ซึ่งผูฟองคดีทั้งเจ็ดเขาใจไมถูกตอง ตัวอยางเชน หากนําเครื่องมือจับปลาที่มีการทําลาย
รายแรงอันดับที่ ๑ จํานวน ๑๐ อัน นําเครื่องมือที่มีความรายแรงท่ีอยูในอันดับ ๖ จํานวน 
๘๐๐ อัน มาเปรียบเทียบจะพบวาเครื่องมือที่มีจํานวนมาก แมจะมีอํานาจการทําลายนอย
กวา แตก็สามารถทําลายสัตวน้ําไดมากกวาเคร่ืองมือที่มีความรายแรงมากแตมีจํานวนนอย 
ดังนั้น อาจจะสรุปไดวาการทําลายลางของเครื่องมือไมได ข้ึนอยูกับความรายแรง 
ของเครื่องมือที่ใชในการประมงเสมอไป ซึ่งในทางปฏิบัติปจจุบันเครื่องมืออวนลาก อวนรุน 
ชาวประมงไมไดทําการประมงในทองทะเลอาวพังงาตามท่ีผูฟองคดีทั้งเจ็ดกลาวอาง
เนื่องจากระดับน้ําทะเลในอาวพังงาไดระบุความลึกไวประมาณรอยกวาเมตร การทําการ
ประมง  อวนรุน  อวนลาก  จะทําการประมงในระดับน้ําลึกไมเกิน ๓๐ เมตร เทานั้น  
การกลาวอางของผูฟองคดีจึงขัดตอหลักความเปนจริง และท่ีอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดอนุญาตใหอวนลาก  อวนรุน  ทําการประมงในอาวพังงาที่เปนเขตหามทําการประมง 
อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟไดโดยไมผิดกฎหมาย ทั้งๆ ที่อวนรุน อวนลากมีความ
รายแรงมากกวา แตกลับใหทําการประมงในพื้นที่หามทําการประมงปลากะตักได แตอวนครอบ
ปลากะตักที่มีความรายแรงในการทําลายนอยกวากลับไมใหทําการประมง โดยสรุป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เห็นวา เมื่ออวนรุนไมสามารถทําการประมงไดความรายแรงก็ยอมไมเกิดข้ึน เนื่องจาก 
ความรายแรงของเครื่องมือ จะเกิดความเสียหายก็ตอเมื่อไดนําเคร่ืองมือไปใชในการประมง 
และเมื่อกรณีบริเวณอาวพังงาไมสามารถทําการประมงโดยใชอวนลาก อวนรุนได ก็ยอมไม
เกิดผลเสียหายและไมเปนเคร่ืองมือทําการประมงที่รายแรงตอการทําลายสัตวน้ํา แตอวน
ครอบปลากะตักท่ีไมรายแรงกลับจะสรางความเสียหายไดมากกวา เพราะเปนเคร่ืองมือ
ขนาดพอดีสําหรับที่จะใชทําการประมงบริเวณอาวพังงาของจังหวัดกระบี่ จึงกลายเปน
เครื่องมือที่มีความรายแรงกวา  สําหรับกรณีมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ ไดกําหนดพื้นที่ทะเลชายฝงระยะ ๓ ไมลทะเล เปนเขตหามทําการประมง
ปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ เพื่ออนุรักษพื้นที่สําหรับการทําการประมงของชาวประมง
พื้นบาน และกําหนดใหพื้นที่ทะเลชายฝงหางจากฝงระหวาง ๓-๕ ไมลทะเล เปนเขตกันชน
และลากเสนจากขอบน้ําทะเลรอบเกาะตามประกาศหามทําการประมงปลากะตักประกอบ 
แสงไฟเปนมาตรการที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดยอมรับแลวในคําคัดคานคําใหการ แตผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ยังไมพอใจเฉพาะแนวเขตหามตามจุดพิกัดท่ี ๑๔ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดในแผนท่ี  
และการกําหนดจุดพิกัดท่ี ๑๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดใหเหตุผลไวใน
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คําใหการเดิมแลว และมีเหตุผลเพิ่มเติมวามติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติไดมีมติ
ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูศึกษาและใหกําหนดเขตตามสภาพภูมิประเทศของแตละ
จังหวัดเปนเกณฑ สําหรับจังหวัดกระบี่ไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดข้ึนประกอบดวย 
บุคคลตางๆ จากหลายหนวยงานในลักษณะพหุภาคีตามคําส่ังจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๐๙/๒๕๔๓ 
ส่ัง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเขตปลอดการทําประมง 
ปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๔๓ เพื่อพิจารณาการกําหนดเขตหามทําการประมงอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ 
โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นสมควรกําหนดเขตหามทําการประมงโดยเครื่องมืออวนที่ใช
ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาในทองที่จังหวัดกระบี่เพื่อเปนการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และเปน
การลดความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและเรือประมงพาณิชยอวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟ และมีมติกําหนดเขตหามทําการประมงปลากะตักปนไฟหางจากเกาะ
ออกไป ๓ ไมลทะเล ตามแผนที่สังเขปที่จัดทําโดยจุดพิกัดท่ีอยูในนานน้ําจังหวัดกระบี่ 
บริเวณเกาะบิดะนอก แลตติจูด (เหนือ) ๐๗ องศา ๓๗ ลิปดา ๐๐ ฟลิปดา และลองติจูด 
(ตะวันออก) ๙๘ องศา ๔๔ ลิปดา ๐๐ ฟลิปดา ซึ่งตรงกับจุดพิกัดท่ี ๑๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพื่อเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือจังหวัดกระบี่  
ดวนที่สุด ที่ กบ ๐๐๐๙/๒๔๒๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ไดดําเนินการกําหนดเขตหามทําการประมงอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ จึงเปนไป
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ  กรณีที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดอางบทความ
ทางวิชาการบนเรือปลากะตักของ ดร.ธรณ  ธํารงนาวาสวัสด์ิ ประกอบสนับสนุนคําคัดคาน
คําใหการนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา บทความดังกลาวเปนเพียงการเลา
ประสบการณของผูเขียนบนเรือประมงจับปลากะตัก เพื่อถายทอดเรื่องราวใหผูอานไดรับรู
เรื่องราวนั้นเทานั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา บทความดังกลาวไมเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานทางวิชาการดานส่ิงแวดลอมวาเปนบทความที่ประกอบไปดวยขอเท็จจริงและเปน
ที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ ดังนั้น บทความที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดนํามาอางอิงนั้นเปน
บทความที่มีน้ําหนักรับฟงเปนพยานหลักฐานไดนอย ประกอบกับผูเขียนไมไดเปน
คณะกรรมการศึกษาที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติตามที่ผูฟองคดี
กลาวอางแตอยางใด  ผูถูกฟองคดีทั้งสามเห็นวาขอกลาวอางของผูฟองคดีทั้งเจ็ดในประเด็น
กรณีการกําหนดจุดพิกัดท่ี ๑๔ ตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณที่พิพาท 
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ซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสามเห็นวาจังหวัดกระบี่ไดดําเนินการตามความเปนจริงของสภาพพื้นที่
ของจังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่มีลักษณะเปนเกาะเล็กเกาะนอย การกําหนดเขตใหครอบคลุมพื้นที่
ทําการประมงปลากะตัก ก็จะตองมีการกําหนดเขตหามใหเปล่ียนแปลงตามลักษณะของ
พื้นที่ และเมื่อเห็นวาพื้นที่ใดเปนพื้นที่ที่ควรจะกําหนดเปนพื้นที่อนุรักษ ก็จะตองดําเนิน
กําหนดเปนเขตหามเพื่ออนุรักษ จึงจําเปนตองมีพื้นที่บริเวณเกาะตางๆ ดวย และที่สําคัญ
บริเวณรอบเกาะตางๆ เปนพื้นที่ขยายพันธุสัตวน้ําที่สําคัญเชนเดียวกันกับพื้นที่บริเวณ
ชายฝง ดังนั้น การกําหนดพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด จึงได
ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงบทบัญญัตินี้เปนบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
โดยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการประมงแลวทุกประการ จึงไมเปนการละเมิดสิทธิ 
ของบุคคลตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมไดทําคําใหการเพิ่มเติม 
  ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย 
เพียงประเด็นเดียววา การกําหนดจุดพิกัดเสนที่ ๑ ฝงทะเลอันดามัน จุดพิกัดท่ี ๑๓ จุดพิกัดท่ี ๑๔ 
และจุดพิกัดท่ี ๑๕ แผนท่ีหมายเลข ๓๐๘ ทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่อง  กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่งใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่  และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบ 
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
 ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการประมง  
พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดกําหนดพื้นที่จับสัตวน้ํา รวม ๔ ประเภท ประกอบดวย (๑) ที่รักษาพืชพันธุ  
(๒) ที่วาประมูล (๓) ที่อนุญาต (๔) ที่สาธารณประโยชน และไดขยายความสถานที่กําหนด 
ใหจับสัตวน้ําตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖ และเมื่อพิจารณา 
มาตรา ๔ (๓) (๑๓) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ไดกําหนดเครื่องมือ 
การทําการประมงประกอบดวยเครื่องมือประจําที่ เครื่องมือในพิกัด เครื่องมือนอกพิกัด  
และสัตวน้ํา ซึ่งความหมายตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดหมายความถึง 

/สัตวที่อาศัย...
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สัตวที่อาศัยอยูในน้ํา หรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ํา หรืออาศัยอยูในบริเวณท่ีน้ําทวมถึง 
ประกอบดวยปลา กุง ปู หินปะการัง กัลปงหา สาหรายทะเล พันธุไมน้ํา เปนตน โดยเจตนา 
การบังคับใชแหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็เพื่อเปนการจัดสรรควบคุม 
การหาประโยชนในทะเล โดยไมเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในทะเล ดังนั้น  
การออกขอบังคับการทําการประมงจึงประกอบดวยองคประกอบสําคัญรวม ๓ ประการ 
กลาวคือ พื้นที่ทําการประมง ประเภทสัตวน้ําที่ทําการประมง และเคร่ืองมือที่ใชในการ
ประมง สําหรับการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมือ
อวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่งใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเล
บางพื้นที่  และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ก็เปนการกําหนดพื้นที่ทําการประมง
ปลากะตักโดยใชเครื่องมือบางชนิด ซึ่งผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวา การกําหนดพิกัดใน 
ประกาศดังกลาวบริเวณจุดพิกัดท่ี ๑๓ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๔ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๕ ไมถูกตอง 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ จึงมีประเด็น 
ที่จะตองวินิจฉัยในเบื้องตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจที่จะกําหนดเขตพื้นที่การประมง
ตามท่ีกําหนดในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่งใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบ 
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ 
หรือไม เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
และเปนผูมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราอากร 
และคาธรรมเนียม รวมทั้งกําหนดกิจการอื่นๆ ตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกอบกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีใหคณะกรรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศหามมิใหบุคคลอื่นนอกจาก 
ผูรับอนุญาตเขาไปในพื้นที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูรับอนุญาต
หรือพนักงานเจาหนาที่กอน  และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณการบังคับใชพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็เพื่อเปนการจัดสรรควบคุมการหาประโยชนในทะเลโดยไมเปน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทะเล ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจในการ

/กําหนดเขต... 
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กําหนดเขตพื้นที่การประมงตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ของประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณฉบับดังกลาว 
  กรณีจึงมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยตอไปวา การกําหนดจุดพิกัดเสนที่ ๑  
ฝงทะเลอันดามันจุดพิกัดท่ี ๑๓ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๔ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๕ ตามแผนที่หมายเลข 
๓๐๘ เปนการกําหนดเขตพื้นที่หามทําการประมงที่เกินความจําเปน หรือไมเปนไปตาม 
มติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ หรือไม เห็นวา กิจการประมงนอกจากจะเปนการแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรที่อยูในน้ําแลว ยังมีความเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมอื่นๆ อีก อาทิเชน ความมั่นคงของชาติ 
ความสัมพันธ ระหว างประเทศ การดูแลควบคุมเรื อประมงทั้ งในและนอกน านน้ํ าไทย  
การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ปญหาการจัดการทรัพยากรประมงทะเล และปญหาการใชที่ดิน
ชายฝงทะเลเพื่อการประมง ซึ่งมีความสําคัญและยุงยากในการจัดการ ดังนั้น การจะให
องคกรใดองคกรหนึ่ง หรือสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งดูแลปญหาดังกลาวโดยเพียงลําพัง  
ยอมอาจทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ การแตงตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติข้ึน ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
การพัฒนาการประมงในนานน้ําไทยใหสอดคลองกับศักยภาพของทรัพยากรสัตวน้ํา 
และกําลังลงแรงประมง  กําหนดนโยบายทําการประมงนอกนานน้ําไทยใหสอดคลองกับ
ความตองการวัตถุดิบเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรม  กําหนดนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ของประเทศเพื่อตอบสนองความตองการอาหารโปรตีนราคาถูกของประชาชนอยางเพียงพอ 
และพัฒนาในเชิงธุรกิจ  กําหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ําของประเทศ 
เพื่อการสงออก  กําหนดนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาประมงของประเทศใหสอดคลอง 
กับการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาการประมงของประเทศ  กําหนดมาตรการในการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อมอบหมายใหสวนราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ 
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเฉพาะ
เรื่องเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมายตามความเหมาะสม  เมื่อพิจารณาถึงขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติแลวเห็นวา เปนการดําเนินการ 

/ใชดุลพินิจ...
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ใชดุลพินิจของฝายบริหารท่ีตองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทะเลใหมีประสิทธิภาพ 
และแกไขปญหาขอขัดแยงในการทําการประมง เมื่อพิจารณาตามขอสรุปของมติ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ ตามหนังสือกรมประมง ดวนมาก 
ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่แจงเวียนผูวาราชการจังหวัด
ชายทะเลทุกจังหวัดทราบและดําเนินการกําหนดเขตการทําการประมงปลากะตัก เพื่อจะ
รายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกาศใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย โดยมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ กําหนดตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
ทําการศึกษาและหามาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาการทําการประมงปลากะตัก 
โดยมีมติที่ประชุมวา “ในเขต ๓ ไมลทะเลหางจากฝง เปนแหลงทําการประมงของกลุม
ประมงพื้นบาน หามทําการประมงปลากะตักทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และมีเขตปลอดจาก 
การทําการประมงปลากะตักปนไฟ ในระยะระหวาง ๓-๕ ไมล และใหแตละจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการในลักษณะของพหุภาคีพิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสม ” 
และจากการตรวจผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวพบวา ไดมีการเสนอใหรัฐ 
ออกมาตรการดานการแบงเขตการทําประมง โดยควรกําหนดเขต ๓ ไมลทะเลหางจากฝง 
เปนแหลงทําการประมงของกลุมประมงพื้นบาน กําหนดหามทําการประมงปลากะตัก 
ทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และมีเขตปลอดจากการทําการประมงปลากะตักปนไฟ ในระยะ
ระหวาง ๓ – ๕ ไมลทะเล เพื่อปองกันปญหาผลกระทบของแสงไฟตอสัตวน้ําวัยออนที่อยู
บริเวณชายฝงและเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามเขตที่กําหนดข้ึน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพพื้นที่ทองทะเลแตละพื้นที่มีความแตกตางกันตามสภาพ
ภูมิศาสตร ดังนั้น การกําหนดเขตการทําการประมงโดยใชแสงไฟลอ จึงควรใหแตละจังหวัด
ตั้งคณะกรรมการในรูปพหุภาคี ซึ่งประกอบดวยชาวประมงกลุมตางๆ นักวิชาการ 
ขาราชการจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และองคกรทองถิ่น ทําการพิจารณากําหนดเขตทําการ
ประมงสําหรับการทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟลอตามความเหมาะสมของสภาพ
ทองถิ่น และเมื่อตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดเขตปลอดการทําประมง
ปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ ตามคําส่ังจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๐๙/๒๕๔๓ ส่ัง ณ วันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๔๓ ปรากฏวา มีองคประกอบของคณะกรรมการลักษณะพหุภาคีครบถวน  
และเมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา มติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
ครั้ งที่  ๔ /๒๕๔๒  กําหนดเขตการทําการประมงปลากะตักตามขอเสนอแนะของ

/คณะอนุกรรมการ...
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คณะอนุกรรมการทําการศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการทําการ
ประมงปลากะตัก โดยกําหนดกรอบกวางๆ และใหแตละจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
ลักษณะพหุภาคี เพื่อพิจารณากําหนดเขตตามสภาพภูมิศาสตร ประกอบกับโดยเจตนาการ
บังคับใชพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็เพื่อเปนการจัดสรรควบคุมการหา
ประโยชนในทะเล โดยไมเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในทะเล และแตละจังหวัด
มีอํานาจประกาศหามมิใหเขาพื้นที่ทะเลเพื่อจับสัตวน้ําตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และเมื่อสภาพพื้นที่ชายทะเลของจังหวัดกระบี่ เปนพื้นที่ที่มีสภาพ
เปนเกาะจํานวนมาก อุดมสมบูรณดวยแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตามที่กําหนดใน
มาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การกําหนดเขตปลอดการทําประมงปลา
กะตักโดยใชแสงไฟประกอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตามคําส่ังจังหวัดกระบี่  
ที่ ๑๐๙/๒๕๔๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๓ จึงเปนการใช
ดุลพินิจในการจัดสรรควบคุมการหาประโยชนในทะเล และควบคุมมิใหมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในทะเล ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดและดําเนินการตาม 
มติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ รวมท้ังหนังสือ 
ส่ังการตามหนังสือกรมประมง ดวนมาก ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตักและแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบเพื่อนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาออกประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณฉบับมูลเหตุแหงการฟองคดีนี้ หาไดขัดแยงกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ แตอยางใดไม และการกําหนดเขตปลอด 
การทําประมงปลากะตัก หาไดกําหนดเขตพื้นที่เกินความจําเปนแตอยางใดไม ดวยเหตุผล
ดังกลาว การกําหนดจุดพิกัดเสนที่ ๑ ฝงทะเลอันดามัน จุดพิกัดท่ี ๑๓ จุดพิกัดท่ี ๑๔ และจุด
พิกัดท่ี ๑๕ แผนที่หมายเลข ๓๐๘ ทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับดังกลาว 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดกําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตัก 
โดยใชแสงไฟประกอบ ซึ่งไมขัดแยงตอมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ และรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพื่อนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบการ
พิจารณาใชอํานาจตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใช
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เครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบ ซึ่งใชประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในทองทะเล
บางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และไมมีกรณีที่จะใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
กําหนดจุดพิกัดและแนวเขตหามการทําประมงปลากะตักในแผนที่หมายเลข ๓๐๘ ใหม 
เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒   
 ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง 
 ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอุทธรณวา ไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
เนื่องจากศาลปกครองชั้นตนมิไดหยิบยกพยานหลักฐานข้ึนวินิจฉัยใหครบถวนตามท่ี 
ผูฟองคดีเสนอมาตามคําฟองและคําชี้แจงลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีทั้งเจ็ด
เห็นวา การขยายเขตหามทําการประมงปลากะตักออกไปเกินกวา ๕ ไมลทะเลจากฝง  
โดยไมมีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจนทราบไดวาพื้นที่ใดเปนแหลงวางไขหรือเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ําวัยออนอยางแนชัด โดยยึดหลักเหตุผลทางชีววิทยาประมง เศรษฐกิจและ 
สังคมประกอบกันนั้น ยอมไมเปนเหตุอันจําเปนที่จะไดรับการคุมครองตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่งบัญญัติวา การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น 
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพื่อนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบการพิจารณาใชอํานาจ
ตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก  
อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนด
ขนาดชองตาอวนท่ีใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔  
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง เนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมมีหลักฐานใหมใดเพิ่มเติมในทางวิชาการท่ีพิสูจนไดวาพื้นที่นอกเขต 
๕ ไมลทะเลจากฝง เปนแหลงวางไขหรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน แตไดมี 
การนําเอาผลการศึกษาเดียวกันกับที่คณะทํางานศึกษาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
กับคณะทํางานศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม สรุปเปนขอเสนอแนะดานนโยบายตอ
อนุกรรมการทําการศึกษาหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการทําการประมง 
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ปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ และคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติมีมติเห็นชอบ
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ มีรายละเอียดกําหนดเขต ๓ ไมลทะเลจากฝงหามทําการ
ประมงปลากะตักทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และมีเขตปลอดจากการทําการประมงปลากะตัก 
ปนไฟในระยะระหวาง ๓ – ๕ ไมลทะเล เปนการกําหนดกรอบเดียวกันทั้งประเทศ 
 การกําหนดเขตหามตามมติของคณะกรรมการพหุภาคีจังหวัดกระบี่ 
ที่ไมเปนไปตามกรอบแนวทางของมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ไดทําความ
เดือดรอนใหกับชาวประมงอวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตักเกินกวาความจําเปน 
เนื่องจากพื้นที่เขตหามที่เกินกวา ๕ ไมลทะเลจากฝงและรอบเกาะนั้นเปนพื้นที่ที่สามารถ 
ทําการประมงปลากะตักไดโดยไมสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของประมงพื้นบาน  
ไมเปนการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําอยางรุนแรง และไมเปนผลเสียหายตอการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางทะเลในบริเวณดังกลาว ผูฟองคดีทั้งเจ็ดและชาวประมงอวนครอบ อวนชอน 
อวนยกปลากะตักพรอมที่จะทําการประมงภายใตกฎระเบียบและกฎหมาย กรณีของ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณที่พิพาท ผูถูกฟองคดีทั้งสามไมไดพิจารณาประเด็น
ความเดือดรอนของผูฟองคดีตามความจริง เพราะประกาศกระทรวงดังกลาวมีผลเปนการ
หามทําการประมงของผูฟองคดีอยางเด็ดขาดส้ินเชิง การอางวาผูฟองคดีสามารถเปล่ียนไป
ใชเครื่องมือประมงประเภทอื่นและหรือยายไปทําการประมงในเขตพื้นที่อื่นไดนั้น ในความ
เปนจริงไมสามารถกระทําได และถึงแมจะมีการแกไขประกาศกระทรวงดังกลาวใหเปนธรรม
กับผูฟองคดีโดยกําหนดจุดพิกัดและแนวเขตหามการทําการประมงปลากะตักในแผนที่
หมายเลข ๓๐๘ ใหม เพื่อใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ ก็เปนเพียงการบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูฟองคดีและจะไมเปนเหตุให
มีชาวประมงอวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตักเพิ่มมากขึ้นกวาปกติในพื้นที่บริเวณอาว
พังงา และแมวาประกาศกระทรวงฉบับพิพาทจะเปนประกาศที่ใชบังคับเปนการทั่วไปก็ตาม 
แตเห็นไดจากเขตใหทําประมงอวนลาก อวนรุนในเขตพื้นที่อาวพังงา ก็ไมมีเรือประมง 
อวนลาก อวนรุนเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความเสียหายตามท่ีผูถูกฟองคดีกลาวอาง ทั้งนี้  
เปนเพราะการทําการประมงพาณิชยทุกประเภทไมสามารถจะเคล่ือนยายแหลงการทํา
ประมงไดโดยงาย เนื่องจากตองอาศัยกลไกการตลาด ความชํานาญในพื้นที่ แรงงาน 
ที่เหมาะสม สะพานปลา ทาเทียบเรือ และอื่นๆ เปนองคประกอบสําคัญทั้งส้ิน 
 ผูฟองคดีทั้งเจ็ดประกอบอาชีพทําการประมงปลากะตัก และทําการประมง 
ในเขตพื้นที่บริเวณอาวพังงามาเปนระยะเวลาเกินกวาสิบป โดยมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่รอบ
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อาวพังงา การประกอบอาชีพทําการประมงปลากะตักของผูฟองคดีถือเปนความจําเปน 
ตอการดํารงชีพของผูฟองคดีทั้งเจ็ดและครอบครัวรวมทั้งแรงงาน และผูประกอบอาชีพ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการทําการประมงปลากะตัก เปนวิถีชีวิตที่เหมือนกับชาวประมงปลากะตัก 
ในพื้นที่อื่นทั้งประเทศที่สามารถทําการประมงปลากะตักรวมกับชาวประมงพื้นบานและ 
ผูประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวกับทะเลในพื้นที่เดียวกันตามแนวเขตที่จัดแบงอยางเหมาะสม 
โดยไมตองหามทําการประมงดวยเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตัก 
โดยเด็ดขาด เพราะการหามในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาดเปนการกระทําที่เกินความจําเปน 
และเปนการมุงหมายที่บังคับแกกรณีของผูฟองคดีทั้งเจ็ดอยางเจาะจง ทําความเดือดรอน
ใหกับผูฟองคดีทั้งเจ็ด และผูประกอบอาชีพตอเนื่องอยางไมเปนธรรม ดวยเหตุผล 
ดังกลาวขางตน ผูฟองคดีทั้งเจ็ดขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตน เปนพิพากษาใหเปนไปตามคําขอทายฟองของผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
 ผูถูกฟองคดีที่  ๓  แกอุทธรณว า  กรณีที่ ผูฟองคดีทั้ ง เจ็ดอุทธรณว า 
ศาลปกครองชั้นตนไมไดนําคําชี้แจงของผูฟองคดีลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ข้ึนวินิจฉัยนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวาขออางดังกลาวเปนเรื่องเดียวกับที่ผูฟองคดีไดเสนอเปนคําฟอง
ประกอบเอกสารหลักฐานทายคําฟองแลว ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดหยิบยกข้ึนวินิจฉัย
ครบถวนแลวตามคําพิพากษา อุทธรณขอนี้ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนการกลาวอางลอยๆ  
 ในกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามขยายเขตหามทําการประมง
ปลากะตักออกไปเกินกวา ๕ ไมลทะเลจากฝง และไมมีหลักฐานทางวิชาการพิสูจนวาแหลง
ใดเปนแหลงวางไขและที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ฉบับที่พิพาทดังกลาวจึงไมชอบดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา การกําหนดเขตหามทําการประมงปลากะตัก 
ของคณะกรรมการพหุภาคีของจังหวัดกระบี่ไดดําเนินการกําหนดเขตตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ จึงเปนการกําหนดเขตของผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมายแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวาบริเวณพื้นที่ทองทะเล 
ในอาวพังงาเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนแหลงวางไขและเล้ียงตัวของสัตวน้ําวัยออน  
เปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา ดังจะเห็นไดจากมีการกําหนด 
หามใชเครื่องมือทําการประมงหลายประเภทในบริเวณดังกลาว มีการหามใชเครื่องมือ 
ทําการประมงบางชนิดในฤดูที่สัตวน้ําวางไขและเล้ียงตัวในวัยออนเพื่อสงวนรักษาทรัพยากร
สัตวน้ําใหชาวประมงสามารถทําการประมงตอไปไดอยางย่ังยืน การทําการประมงปลากะตัก
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ในระยะใกลฝงโดยใชแสงไฟประกอบตามวิธีการท่ีผูฟองคดีกระทํา จะทําใหลูกพันธุสัตวน้ํา
เศรษฐกิจติดไปดวย สงผลเสียหายตอประโยชนสาธารณะตามรายงานของคณะกรรมการศึกษา
และหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการทําประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ  
ซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสามไดจัดสงรายงานดังกลาวเปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาของ 
ศาลปกครองชั้นตนแลว  
 ในประเด็นที่ผูฟองคดีอุทธรณวา การกําหนดเขตหามตามมติของคณะกรรมการ 
พหุภาคีจังหวัดกระบี่ไมเปนไปตามกรอบแนวทางของมติคณะกรรมการนโยบายประมง
แหงชาติ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวาคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติมีมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตามขอเสนอของอนุกรรมการศึกษาและ
หามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการทําการประมงปลากระตักโดยมีมติที่ประชุม
เปนกรอบใหญวา เขต ๓ ไมลทะเลหางจากฝงเปนแหลงทําการประมงของกลุมประมง
พื้นบาน หามทําการประมงปลากะตักทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และมีเขตปลอดทําการประมง
ปลากะตักใชไฟลอในระยะระหวาง ๓ – ๕ ไมลทะเล และใหแตละจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ในลักษณะพหุภาคีพิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ทองทะเล 
แตละพื้นที่มีความแตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตร ดังนั้น คณะกรรมการพหุภาคีของ
จังหวัดกระบี่ไดพิจารณากําหนดเขตตามสภาพภูมิศาสตรของจังหวัด ซึ่งชายทะเลของ
จังหวัดกระบี่พื้นที่มีสภาพเปนเกาะจํานวนมากซึ่งอุดมสมบูรณไปดวยแหลงธรรมชาติทางทะเล 
จึงไดใชดุลพินิจในการจัดสรรควบคุมการหาประโยชนในทะเลและควบคุมมิใหมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อ ยู ในทะเลภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดและดําเนินการ 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ รวมทั้งหนังสือ
ส่ังการตามหนังสือกรมประมง ดวนมาก ที่ กษ ๐๕๒๘.๓/ว. ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒  ดังนั้น การกําหนดเขตปลอดการทําการประมงปลากะตักของผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
จึงมิไดขัดหรือแยงกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ  
 สําหรับประเด็นตามอุทธรณขออื่นๆ ของผูฟองคดีนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ศาลปกครองชั้นตนไดวินิจฉัยอยางชัดแจงแลวทั้งในขอกฎหมาย 
และขอเท็จจริง มาตรการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดกระทําไปนั้น เปนไปเพื่อประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ และเปนมาตรการที่ไมเกินจําเปนตามหลักแหงความ
จําเปน กลาวคือ ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดเลือกมาตรการที่มีความรุนแรงนอยที่สุดในการ
กําหนดมาตรการนี้ ซึ่งผูฟองคดียังสามารถทําการประมงปลากะตักไดโดยไมใชแสงไฟลอ
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หรือทําการประมงตามขนาดของตาอวนที่กําหนด มาตรการท่ีใชยังผลใหสัตวน้ําอื่นๆ  
ไมถูกทําลายไปโดยการจับปลากะตักโดยใชแสงไฟลอ เพราะการจับปลากะตักโดยใชแสงไฟลอ 
จะทําใหปลาอื่นปะปนเขามาเปนจํานวนมาก และยังสงผลใหสัตวน้ําอื่นๆ ที่เขามาวางไข 
และอยูอาศัยขาดหวงโซอาหาร โดยเฉพาะลูกปลากะตักจะเปนหวงโซอาหารของสัตวอื่นๆ 
เพื่อการเจริญพันธุ หากผูฟองคดีจับปลากะตักจนขาดหายไปจากแหลงอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติในทะเล ก็จะทําใหสัตวน้ําอื่นลดนอยลงในที่สุด ซึ่งก็จะเกิดปญหาตามมาโดยไมส้ินสุด 
ทั้งยังเปนการตัดตอนอาชีพของชาวประมงพื้นบานโดยออมซึ่งเปนปญหาเชนกัน  
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงเลือกมาตรการในการออกประกาศฉบับพิพาทนี้ซึ่งถือไดวา 
เปนมาตรการที่มีความรุนแรงนอยที่สุด และบรรลุวัตถุประสงคได โดยเฉพาะเขตพื้นที่ 
ทะเลของจังหวัดกระบี่และพังงา จะมีลักษณะเปนเกาะจํานวนมากที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงมีความจําเปนตองออกมาตรการบังคับเพื่อเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา โดยเฉพาะเปนการหามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาในการลอปลากะตักเทานั้น 
ไมเปนการหามโดยเด็ดขาดในการทําประมงปลากะตัก ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดชั่งน้ําหนัก
ผลประโยชนสวนไดเสียของมาตรการท่ีกําหนดแลววาเปนมาตรการที่มีประโยชน 
ตอสาธารณะมากกวาประโยชนของผูฟองคดีทั้งเจ็ด และการออกประกาศที่พิพาท 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายทุกประการ ดวยเหตุผลดังกลาว
ขางตน ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
โดยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ย่ืนคําแกอุทธรณโดยมีเนื้อหา
เชนเดียวกับคําแกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
 
  ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของ 
ตุลาการเจาของสํานวน และคําชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 
 ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของประกอบแลว 
 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ไดเกิดกรณีความขัดแยงในการประกอบอาชีพระหวาง
ชาวประมงพื้นบานภาคใตและกลุมชาวประมงพาณิชยโดยมีการแยงพื้นที่ทําการประมง 
ปลากะตัก ตอมา คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติไดแกไขปญหาดังกลาว 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยรับทราบและเห็นชอบ
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ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหา 
การทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบและใหแตละจังหวัดตั้งคณะกรรมการ 
ในลักษณะของพหุภาคีพิจารณารายละเอียดความเหมาะสม  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก 
อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนด
ขนาดชองตาอวนท่ีใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยมีสาระสําคัญวา หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวน
หรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดชองตาเล็กกวา ๒.๕ เซนติเมตร โดยวัดจาก 
จุดก่ึงกลางเงื่อนถึงกึ่งกลางเงื่อนเมื่อตาอวนเหยียดตรงที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา 
(เครื่องปนไฟ) ทําการประมงในทะเลหรืออาวในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด 
โดยเด็ดขาด เวนแตการทําการประมงปลากะตักดวยเครื่องมืออวนชอน อวนยก อวนครอบที่ใช
ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) และไดแบงทะเลภายในออกเปน ๓ แนวเขต
ประกอบดวย แนวเขตที่ ๑ เปนเขตอนุรักษตามจุดพิกัดท่ีกําหนด หามบุคคลใดใชเครื่องมือ
อวนประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตักในบริเวณพื้นที่
โดยเด็ดขาด แนวเขตที่ ๒ เปนเขตกันชนจากจุดพิกัดท่ีกําหนด หามบุคคลใดใชเครื่องมือ
อวนประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตักในบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด  
และแนวเขตที่ ๓ เปนเขตหามทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบตามจุดพิกัด 
ที่กําหนดโดยหามใชเครื่องมืออวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการ
ประมงปลากะตักบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด เวนแตการทําการประมงปลากะตักหรือ
เครื่องมืออวนชอนหรืออวนยกหรืออวนครอบท่ีใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาและประกอบ
เรือกลที่มีขนาดความยาวตั้งแต ๑๔ เมตรลงมา และไดมีการกําหนดจุดพิกัดทายประกาศ
ฉบับดังกลาวในเขตอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน กรณีพิพาทที่เปนมูลเหตุแหงการฟองคดีนี้  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวาการกําหนดจุดพิกัดท่ี ๑๔ ฝงทะเลอันดามันแลตติจูด (เหนือ) ๐๗ องศา  
๓๗ ลิปดา ๐๐ ฟลิปดา และลองติจูด (ตะวันออก) ๙๘ องศา ๔๔ ลิปดา ๐๐ ฟลิปดา แผนที่
หมายเลข ๓๐๘ เปนการกําหนดจุดท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการจํากัดสิทธิการทํา
การประมงของผูฟองคดีทั้งเจ็ด กลาวคือ มติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ กําหนดใหพื้นที่ทะเลหางจากฝง ๓ ไมลทะเล เปนเขตหามทําการ
ประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบเพื่ออนุรักษพื้นที่สําหรับการทําการประมงของ
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ชาวประมงพื้นบาน และใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ชาวประมงในจังหวัดชายทะเลแตละจังหวัด ยกเวนจังหวัดสงขลากําหนดใหพื้นที่ทะเล 
หางจากฝงระหวาง ๓-๕ ไมลทะเลเปนเขตกันชน หามทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ 
ซึ่งผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวาการกําหนดพื้นที่กันชนระยะระหวาง ๓-๕ ไมลทะเลจากฝง  
ควรกําหนดจากขอบน้ําทะเลชายฝงแผนดินออกไปตามระยะที่กําหนด และหากกรณี 
ภูมิประเทศเปนเกาะ ควรกําหนดบริเวณรอบเกาะโดยวัดจากขอบน้ําทะเลรอบเกาะออกไป
ในระยะที่กําหนด แตกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดกําหนดเขตหามทําการประมงตามจุด
พิกัดท่ีกําหนดขางตน และแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศดังกลาว โดยกําหนดรูป 
แผนท่ีหมายเลข ๓๐๘ จุดพิกัดท่ี ๑๔ ทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับ
ดังกลาวและผูถูกฟองคดีทั้งสามไดใชวิธีลากเสนจากจุดพิกัดท่ี ๑๓ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๔ และไป
ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๕ ทําใหทะเลบริเวณจังหวัดกระบี่และหมูเกาะพีพี อาวพังงา เปนเขตหามทํา
การประมงปลากะตักโดยใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช
ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งไมเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาติ ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหเพิกถอนแนวเขตหามทาย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ตั้งแตจุดพิกัดท่ี ๑๓ 
ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๔ ถึงจุดพิกัดท่ี ๑๕ ตามแผนท่ีหมายเลข ๓๐๘ ทั้งหมด ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษายกฟอง ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไดย่ืนอุทธรณ 
  คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา คําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งเจ็ดท่ีคัดคาน 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนมีเหตุผลรับฟงไดหรือไม 
  ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอุทธรณวา ไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ที่วินิจฉัยวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด 
มิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
ในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งเจ็ด
เห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพื่อนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ประกอบการพิจารณาใชอํานาจตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ 
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ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง เนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมมีหลักฐานใหมใดเพิ่มเติมในทางวิชาการที่พิสูจนไดวาพื้นที่นอกเขต 
๕ ไมลทะเลจากฝงเปนแหลงวางไขหรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน แตไดมี 
การนําเอาผลการศึกษาเดียวกันกับที่คณะทํางานศึกษาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
กับคณะทํางานศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม สรุปเปนขอเสนอแนะดานนโยบาย 
ตออนุกรรมการทําการศึกษาหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการทําการประมง 
ปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ และคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติมีมติเห็นชอบ
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ มีรายละเอียดกําหนดเขต ๓ ไมลทะเลจากฝง หามทําการ
ประมงปลากะตกัทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และมีเขตปลอดจากการทําการประมงปลากะตักปนไฟ
ในระยะระหวาง ๓ – ๕ ไมลทะเล เปนการกําหนดกรอบเดียวกันทั้งประเทศ การกําหนด 
เขตหามตามมติของคณะกรรมการพหุภาคีจังหวัดกระบี่ที่ไมเปนไปตามกรอบแนวทาง 
ของมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติไดทําความเดือดรอนใหกับชาวประมงอวนครอบ 
อวนชอน อวนยกปลากะตักเกินกวาความจําเปน เนื่องจากพื้นที่เขตหามที่เกินกวา ๕ ไมลทะเล 
จากฝงและรอบเกาะนั้นเปนพื้นที่ที่สามารถทําการประมงปลากะตักไดโดยไมสงผลกระทบ 
ตอการประกอบอาชีพของประมงพื้นบาน ไมเปนการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําอยางรุนแรง 
และไมเปนผลเสียหายตอการสงเสริมการทองเที่ยวทางทะเลในบริเวณดังกลาว 
   ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา อุทธรณของผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนการโตแยงวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับที่พิพาทไมเปนไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
ที่เห็นชอบตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการทําการศึกษาหามาตรการที่เหมาะสม
ในการแกไขปญหาการทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ และประกาศดังกลาว 
ออกตามขอเสนอของคณะกรรมการพหุภาคีจังหวัดกระบี่ที่ ไม เปนไปตามกรอบแนวทาง 
ของมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ รวมทั้งการออกประกาศฉบับพิพาทยังเปนการจํากัด
สิทธิเสรีภาพของผูฟองคดีเกินความจําเปนอันเปนการขัดตอมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
  พิเคราะหแลวเห็นวา อํานาจในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฉบับที่พิพาท นั้น เปนไปตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
ที่ใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการออกประกาศกําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือ 
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ทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด ชนิด จํานวนและสวนประกอบของเครื่องมือทําการประมง 
ที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดใน 
ที่จับสัตวน้ําโดยเด็ดขาด รวมท้ังกําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตางๆ อยางไรก็ตาม 
บทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดกรอบในการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวอยางชัดเจน 
แตอาจพิจารณาไดจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่มุงคุมครอง 
สัตวน้ําซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดระบบการควบคุมการจับสัตวน้ํา เพื่อใหสัตวน้ํา
เปนทรัพยากรท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืน ดังนั้น การใชอํานาจตามมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว 
อยางไรก็ตาม การใชอํานาจตามบทบัญญัติดังกลาวมีผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดให
กระทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใชอํานาจออกประกาศ
ดังกลาวได จึงตองมีเหตุผลอันสมควรและกระทําเทาที่จําเปน ซึ่งในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรี 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติใหมีหนาที่และความรับผิดชอบหลายประการ 
ดังนี้ ๑) กําหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในนานน้ําไทยใหสอดคลองกับศักยภาพ 
ของทรัพยากรสัตวน้ําและกําลังลงแรงประมง ๒) กําหนดนโยบายทําการประมงนอกนานน้ําไทย
ใหสอดคลองกับความตองการวัตถุดิบเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรม ๓) กําหนดนโยบาย 
การเพาะเล้ียงสัตวน้ําของประเทศเพื่อตอบสนองความตองการอาหารโปรตีนราคาถูก 
ของประชาชนอยางเพียงพอและพัฒนาในเชิงธุรกิจ  ๔) กําหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สัตวน้ําของประเทศเพื่อการสงออก  ๕) กําหนดนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาประมง
ของประเทศใหสอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม ๖) เสนอความเห็น 
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาการประมงของประเทศ 
๗) กําหนดมาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อมอบหมายใหสวนราชการที่มี
หนาที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ  ๘) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่สวนราชการ 
หรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด  
๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางานเฉพาะเรื่องเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมายตามความเหมาะสม 
  เมื่อพิจารณาหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมง
แหงชาติแลวเห็นวา เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ี
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ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการประมงในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในกิจการที่เกี่ยวกับการประมงจึงตองสอดคลอง 
กับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ  
  ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกรณีพิพาทในคดีนี้ปรากฏวา คณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําการศึกษาหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาการทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกลาว
ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาการทําประมงปลากะตักโดยเสนอใหกําหนดเขต ๓ ไมล
ทะเลหางจากฝงเปนแหลงทําการประมงของกลุมประมงพื้นบาน กําหนดหามทําการประมง
ปลากะตักทุกชนิดท่ีใชแสงไฟลอ และมีเขตปลอดจากการทําการประมงปลากะตักปนไฟใน
ระยะระหวาง ๓ - ๕ ไมลทะเล เพื่อปองกันปญหาผลกระทบของแสงไฟตอสัตวน้ําวัยออนที่
อยูบริเวณชายฝง อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอมูลทางวิชาการท่ีพิสูจนไดวาพื้นที่ใดเปน
แหลงวางไข หรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน ใหแตละจังหวัดดําเนินการหาม 
ทําการประมงในบางฤดูกาล หรือในบางพื้นที่โดยยึดหลักและเหตุผลทางชีววิทยาประมง 
เศรษฐกิจและสังคมประกอบกันไป นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ยังเสนอวา เนื่องจาก
สภาพทองทะเลแตละพื้นที่มีความแตกตางกันตามสภาพทางภูมิศาสตร ดังนั้น การกําหนด
เขตทําการประมงโดยใชแสงไฟลอ จึงควรใหแตละจังหวัดตั้งคณะกรรมการในรูปของพหุภาคี 
ทําการพิจารณากําหนดเขตทําการประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟลอตามความเหมาะสม
ของสภาพทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติเห็นชอบกับขอเสนอดังกลาว
และใหแตละจังหวัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะของพหุภาคีพิจารณารายละเอียดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
  จังหวัดกระบี่ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 
ประมงแหงชาติ โดยมีคําส่ังที่ ๑๐๙/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบ โดยมีผูแทนจากหนวยราชการ 
และผูแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกิจการประมง คณะกรรมการชุดดังกลาวไดพิจารณา 
ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติกําหนดคือ กําหนดเขตปลอด 
ทําการประมงปลากะตักปนไฟหางจากฝงออกไป ๓ ไมลทะเล แตโดยสภาพพื้นที่ 
ของจังหวัดกระบี่มีเกาะจํานวนมาก ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงมีมติใหกําหนดเขตหามทําการ
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ประมงปลากะตักปนไฟ หางจากฝงของเกาะออกไป ๓ ไมลทะเล และไดนํามติดังกลาว 
เสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป  
  เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฉบับที่พิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไดกําหนดเขตหามทําการประมงปลากะตักปนไฟหางจาก
เกาะออกไป ๓ ไมลทะเล นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาในกรอบนโยบายตามมติของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และมติของ
คณะกรรมการกําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบของจังหวัดกระบี่แลว 
กรณีจึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่  ๑ ได ใช ดุลพินิจในการกําหนดเขตหามทําการประมง 
ปลากะตักปนไฟภายในกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติแลว 
  กรณีที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวา คณะกรรมการพหุภาคีจังหวัดกระบี่กําหนดเขต
ปลอดการทําประมงปลากะตักปนไฟไมเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบาย 
ประมงแหงชาตินั้น เห็นวา ตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ไดมอบหมายใหแตละจังหวัดพิจารณากําหนดเขตปลอด
การทําประมงปลากะตักปนไฟตามสภาพภูมิศาสตรของแตละจังหวัดตามความเหมาะสม  
จึงเปนกรณีที่คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติมอบหมายใหแตละจังหวัดใชดุลพินิจ 
ในการกําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตักปนไฟไดตามความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที่ของแตละจังหวัด เมื่อสภาพพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดกระบี่มีเกาะตางๆ จํานวนมาก 
การท่ีคณะกรรมการพหุภาคีจังหวัดกระบี่กําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตักปนไฟ 
โดยกําหนดระยะ ๓ ไมลทะเลจากฝงของเกาะในเขตจังหวัดกระบี่ จึงถือเปนการใชดุลพินิจ 
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติกําหนดแลว และเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ออกประกาศโดยถือตามความเห็นของคณะกรรมการพหุภาคีจังหวัดกระบี่ ดังกลาว  
จึงเปนการใชดุลพินิจออกประกาศโดยชอบแลวเชนกัน 
  กรณีที่ ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไมมีหลักฐานใหมใดเพิ่มเติมในทางวิชาการท่ีพิสูจนไดวาพื้นที่นอกเขต ๕ ไมลทะเลจากฝง  
เปนแหลงวางไข หรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน นั้น เห็นวาเมื่อไดวินิจฉัยแลววา 
ตามสภาพภูมิศาสตรจังหวัดกระบี่มีเกาะจํานวนมาก การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับที่พิพาทกําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตักปนไฟ
โดยกําหนดระยะหางจากเกาะออกไป ๓ ไมลทะเล เปนการกําหนดเขตภายในกรอบมติของ
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คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติอันเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว ดังนั้น ขออาง 
ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดวา กรณีดังกลาวเปนกําหนดนอกเขต ๕ ไมลทะเลจากฝง จึงไมอาจรับฟงได  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจออกประกาศดังกลาวไดโดยไมจําตองมีหลักฐานทางวิชาการใหม 
ดังที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดกลาวอาง 
 ในประเด็นที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอุทธรณวา การออกประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณฉบับที่พิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดพิจารณาประเด็นความเดือดรอนของผูฟองคดี
ตามความจริง เพราะประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาวมีผลเปนการหามทําการประมง
ของผูฟองคดีอยางเด็ดขาดส้ินเชิง นั้น เห็นวา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับที่พิพาท 
มีผลหามทําการประมงปลากะตักปนไฟในเขตตามแผนที่ทายประกาศเทานั้น ผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ยังสามารถทําการประมงนอกเขตที่หามได และหากประสงคจะทําประมงในเขตตามประกาศฯ  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดก็สามารถทําการประมงไดโดยปรับเปล่ียนวิธีการทําประมงหรือเครื่องมือ
การทําประมงที่ไมตองหามตามประกาศฯ ดังกลาว ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฉบับที่พิพาทจึงมิไดมีผลเปนการหามทําการประมงโดยสิ้นเชิงดังที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดกลาวอาง 
อุทธรณขอนี้ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไมอาจรับฟงได 
 กรณีที่ผูฟองคดีท้ังเจ็ดอุทธรณวา การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฉบับที่พิพาทเปนการหามทําการประมงดวยเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน อวนยกปลากะตัก 
ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด เปนการกระทําที่เกินความจําเปนและเปนการมุงหมาย
ที่จะบังคับแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดอยางเจาะจง ทําความเดือดรอนใหกับผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
และผูประกอบอาชีพตอเนื่องอยางไมเปนธรรม นั้น เห็นวา การออกประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณดังกลาวเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และเปน
การดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
ที่ไดมีการตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อศึกษาหามาตรการแกไขปญหาการทํา
ประมงปลากะตักในทางวิชาการแลว และเห็นไดวา การกําหนดเขตปลอดการทําประมงปลากะตัก
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับที่พิพาทมิไดเปนการหามโดยเด็ดขาด 
ในการทําประมงปลากะตัก แตเปนเพียงการหามในบางพื้นที่และหามตามวิธีการทําประมงเทานั้น 
การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาวจึงเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพท่ี 
ไมเกินความจําเปนอันจะเปนการขัดตอมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดกลาวอาง รวมท้ังประกาศกระทรวงเกษตร 
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และสหกรณดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูประกอบอาชีพทําการประมงปลากะตักทุกราย 
มิใชมีผลเฉพาะกับผูฟองคดีทั้งเจ็ดเทานั้น อุทธรณขอนี้ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไมอาจรับฟงได 
 เมื่ออุทธรณของผูฟองคดีทั้งเจ็ดไมมีน้ําหนักพอท่ีจะรับฟงได คําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนที่วินิจฉัยวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบ 
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
และพิพากษายกฟอง จึงชอบแลว 
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