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๑/๖

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

นครราชสีมา : พังราบ ๓๐ ไร่! โขลงช้างป่าบุกสวนขนุน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

กรุงเทพฯ : ทส. จ่อประกาศคุ้มครองเกาะกระ นครศรีฯ - เกาะโลซิน ปัตตานี
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
กระบี่ : พบพะยูนตายถูกตัดเขี้ยวลอยกลางทะเลกระบี่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๑๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๖

พบพะยูนตายถูกตัดเขี้ยวลอยกลางทะเลกระบี่

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง จัง หวัดตรัง ได้รับ แจ้ง จากนายภูวดล เหล่ชาย อายุ ๔๔ ปี เครือ ข่ายประมงพื้นบ้า น
ไหนหนัง หมู่ที่ ๓ ต. เขาคราม อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ว่าขณะที่ออกท้าการประมงในเขตพื้นที่
ทะเล ต. เขาทอง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ พบซากปลาพะยูนลอยตายอยู่กลางทะเลบริเวณทาง
ทิศใต้เกาะปาไลต์ จึงได้ประสานงานกับทีมงานเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ช่วยขนย้ายซากพะยูน
ตัวดังกล่าวมายัง ท่าเรือ บ้านไหนหนัง จากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็น พะยูนเพศผู้
ขนาดยัง ไม่โตเต็มวัย อายุประมาณ ๕ ปี วัดความยาวได้ป ระมาณ ๑๙๐ เซนติเ มตร น้้าหนัก
ประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม สภาพซากเริ่มเน่าเปื่อย ผิวหนังหลุดลอก มีรอยคล้ายถูกเชือกอวนรัด
ตามล้าตัว คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๑ วัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ยัง ได้ท้ าการ
ตรวจสอบเขี้ยวของพะยูน แต่ไม่ พ บ คาดว่าน่าจะมี ค นลัก ลอบถอดออกไปก่ อนหน้า นี้ ทั้ ง นี้
เจ้าหน้าที่ได้มีการขนย้ายซากพะยูนกลับไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง
ด้าเนินการชันสูตรซากเพื่อวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/212355)
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๓/๖

พังราบ ๓๐ ไร่! โขลงช้างป่าบุกสวนขนุน

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิกร หาญลคร ปลัดอ้าเภอครบุรี สนธิก้าลัง
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง ผู้ น้ า ชุ ม ชน และเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ลานกว่ า ๒๐ นาย
ออกลาดตระเวนและจั ด เวรยามตามเส้ น ทางต่ า งๆ ที่ คาดว่ าช้ า งป่า จะออกมาท้ า ลายผลผลิ ต
ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ ต. ล้าเพียก อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา หลังจากเกิดเหตุช้างป่า
จากอุท ยานแห่ง ชาติทั บ ลาน ออกมาบุก รุก พื้ นที่ ท้ ากิ นของชาวบ้าน และเหยียบย่้ากั ดกินผลผลิต
ทางการเกษตร จนได้รับความเสียหายหลายสิบไร่ โดยเฉพาะสวนขนุนของชาวบ้านหลายราย ที่ถูก
โขลงช้างป่านับสิบตัว เข้าไปหักโค่นต้นขนุน ส่งผลให้ต้นขนุนของชาวบ้านเสียหาย
นางทองอยู่ ส่วยครบุรี หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกขนุน ต. ล้าเพียก บอกว่า สวนขนุนของตนเอง
ถูกโขลงช้างป่า บุกเข้ามาท้าลายอยู่ ๓ วัน ในวันแรกบุกเข้ามาทีเดียวกว่า ๒๐ ตัว หักโค่นขนุนไปกว่า
๑๐ ไร่ และอีก ๒ วันก็มีกลุ่มช้างทยอยเข้ามาท้าลายจนหมด ท้าให้สูญเงินที่ลงทุนไปกว่า ๓ แสนบาท
จึงอยากให้หน่วยงานราชการช่วยหาแนวทางมาเยียวยาให้ความช่วยเหลือ เพราะขนุนที่ปลูกไว้มานาน
กว่า ๒ ปี ก้าลังจะให้ผลผลิต แต่ก็มาถูกท้าลายจนไม่เหลืออะไรเลย เช่นเดียวกับสวนขนุนของนางพวง
ขุมทอง ซึ่งปลูกขนุนเอาไว้กว่า ๓๐๐ ต้น ในพื้นที่บ้านไร่แหลมทอง ถูกโขลงช้างป่า บุกเข้าไปหักโค่น
ขนุนเสียหายไปแล้วกว่า ๑๐๐ ต้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช้างป่าโขลงเดียวกันกับที่บุกเข้าไปท้าลายสวน
ขนุน ของนางทองอยู่ ก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเวรยามออกลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวัง
และผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าสู่ธรรมชาติ ก่อนที่จะสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ แต่ก็ยังมีบางส่วน
หลุดรอดสายตาไป จึงจ้าเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังให้เข้มข้น ขึ้น ส่วนความเสียหายภาพรวมของ
พื้นที่ ต. ล้าเพียก ล่าสุดพบว่า มีพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายจากช้างป่า
ในช่วงนี้กว่า ๑๐ ราย รวมพื้นที่ความเสียหายประมาณ ๓๐ ไร่
ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_867176)
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ทส. จ่อประกาศคุม้ ครองเกาะกระ นครศรีฯ - เกาะโลซิน ปัตตานี

เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ผู้ สื่อ ข่า วรายงานว่า นายวราวุ ธ ศิล ปอาชา รัฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้ พิจารณา
ร่างกฎกระทรวง จ้ านวน ๒ ฉบั บ เมื่ อ วัน ที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ประกอบด้ว ย ร่า งกฎกระทรวง
ก้าหนดให้หมู่เกาะกระ ต. ปากพนัง ฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ครม. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง
ดัง กล่าวและจะเข้าสู่ก ระบวนการประกาศต่อไป ส่วนร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ เกาะโลซิน
ต. น้้าบ่อ อ. ปะนาเระ จ. ปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ครม. ได้
เห็นชอบในหลักการ โดย ทส. จะได้รับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาก่อนเสนอ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีก ครั้ง อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒
ฉบั บ นี้ ทส. ได้ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ อ ย่ า งรอบคอบ โดยความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาค ส่ ว น
ซึ่งเจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวง คือ การสงวน รักษา ทรัพยากรทางทะเลที่มีค่าของ
ทั้งสองพื้นทีไ่ ว้ ก่อนจะได้รับผลกระทบหรือถูกรบกวนจากกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามทิ้ง
ขยะมูลฝอย การกระท้าที่ท้าลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเล การท้าเหมืองแร่
การขุดและถมทะเล การท้ าประมงที่ ไม่ เ หมาะสม การท่ องเที่ ยวที่ ไม่ ส ะท้ อนถึง การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรทางทะเล “กฎหมายไม่ได้บังคับอะไรทีเ่ กินเลย หรือสร้างผลกระทบต่อการด้ารงวิถีชีวิต
อันดีของชุมชน เราเพียงป้องกันมิให้เกิ ดผลกระทบทางลบ เป้าหมาย คือ ความสมบูรณ์ และ
ความยั่งยืนของตัวทรัพยากร มิใช่การกีดกันและสร้างความขัดแย้ง เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติ เพียงแต่ขอให้ฉุกคิด ว่า ทรัพยากรทางทะเลเป็นสมบัติของชาติที่มีค่า การตรากฎหมายนี้
ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาให้คงอยู่กับเราอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ตลอดไป”
(มีต่อ)
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๕/๖

ทส. จ่อประกาศคุม้ ครองเกาะกระ นครศรีฯ - เกาะโลซิน ปัตตานี (ต่อ)
ส้าหรับที่มาและกระบวนการยกร่าง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวเสริมว่า ตนได้
ริเริ่มให้ส้ารวจและศึกษาพื้นที่หมู่เกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จ. ปัตตานี โดยได้
ยกร่างกฎกระทรวงพร้อมก้าหนดมาตรการในการจัดการพื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง พร้อมผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวได้ถูกเสนอผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว แสดงให้เห็นว่ากฎกระทรวงทั้ ง 2 ฉบับ ได้ผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรอง
และยอมรับ จากประชาชน ตลอดจนนั ก วิ ชาการ และผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ มาอย่ างรอบคอบแล้ ว
ตนเชื่อมั่นว่า เมื่อกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ ได้ประกาศบังคับใช้ เราจะสามารถรักษาทรัพยากร
ทางทะเล รวมถึ ง รัก ษาสมดุล ของระบบนิเ วศได้ อ ย่างยั่ง ยื น ซึ่ง ตนจะเร่ง รัดกรมทรัพ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งให้ติดตามและด้าเนินการตามกระบวนการประกาศเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป
นายโสภณ ทองดี อธิ บ ดีก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ความสมบูร ณ์
ทางธรรมชาติของทั้ง ๒ พื้นที่ พบว่า มีความสมบูรณ์ของแนวปะการัง มีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังเป็นที่อยู่ อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก
โดยเฉพาะบริเวณเกาะโลซิน ที่พบฉลามวาฬ กระเบนราหู ปลาอีกว่า ๑๑๖ ชนิด เป็นต้น ส้าหรับ
กฎกระทรวงทั้ ง ๒ ฉบับ ประกาศโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้
เสนอผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอยู่ระหว่างการเร่งส้ารวจพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม และจ้าเป็นที่จะต้องประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองทางทะเล เพื่อการคุ้มครองและป้องกั นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5749740)
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