
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ชลบุรี : จับทัวร์ ๒๐ นักด าน  า ขนปะการังเกาะล้าน
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี : ประมงไชยา จับเรือประมงลอบคราดหอย-ปลิงทะเล
ในฤดปูลาวางไข่    (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)
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ประมงไชยา จับเรือประมงลอบคราดหอย-ปลิงทะเลในฤดูปลาวางไข่

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้รับรายงานว่า นายเสน่ห์ รัตนส้าเนียง ประมงอ้าเภอไชยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลหลังสวน จ. ชุมพร ได้น้าเรือออกลาดตระเวนตรวจป้องกันการท้าประมง
ผิดกฎหมาย พบเรือประมงท้าการคราดหอยในเขตทะเลชายฝั่ง อ่าวพุมเรียง ใกล้เกาะเสร็จ ต. พุมเรียง 
อ. ไชยา จึงแสดงตัวจับกุม ปรากฏว่าเรือประมงล้าดังกล่าวได้ขับหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงตามเข้าจับกุม 
ผู้กระท้าความผิด พบผู้กระท้าผิด จ้านวน ๒ คน ภายในเรือมีอุปกรณ์ตะแกรงเหล็กคราดหอย
กับตะแกรงคราดปลิงทะเล โดยมีปลิงทะเลและหอยแครงจ้านวนหนึ่ง จึงท้าการตรวจยึดและพา เรือ
เข้าฝั่ งคลองพุมเรียง ท้าการลงบันทึกจับกุมข้อหากระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งพนักงานสอบสวน สภ. ไชยา ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส้าหรับอุปกรณ์ตะแกรงเหล็กคราดหอยและคราดปลิงทะเลดังกล่าว เป็นเครื่องมือท้าการประมง
ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นการขุดพลิกพ้ืนดินใต้ท้องทะเล ท้าให้เกิดการท้าลายต่อหน้าดิน หญ้าทะเล 
ปะการัง อันเป็นที่วางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้้า ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรเสียหาย และในช่วงนี้
ตั้ งแต่  ๑๕ ก .พ .  - ๑๕ พ .ค .  ของทุกปี  เป็นฤดูปลาวางไข่  ห้ามจับสัตว์น้้ าในอ่าวไทย ตั้ งแต่
จ. ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/229014)
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จับทัวร์ ๒๐ นักด าน  า ขนปะการังเกาะล้าน

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ. ส้านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ น้าก้าลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปัญหาการประกอบการเรือการพาเดินชม 
ท่องเที่ยวใต้ทะเล หรือซีวอล์กเกอร์ บริเวณอ่าวหน้าชุมชนบ้านเกาะล้าน หมู่ ๗ ต. นาเกลือ 
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี หลังได้รับค้าสั่งจาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่มีความห่วงใยผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมนี้ ซึ่งสร้างความเสียหาย
ต่อทรัพยากรในแนวปะการังมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีนักท่องเที่ยวโพสต์ภาพผ่านสื่อโซเชียล
เคลื่อนย้ายปะการัง ดอกไม้ทะเล และให้อาหารสัตว์น้้า ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย จากการ
ตรวจสอบพบเรือท่องเที่ยวขนาด ๒ ชั้น ก้าลังพานักท่องเที่ยวจ้านวนกว่า ๒๐ คน สวมใส่อุปกรณ์
ครอบศีรษะ (สน็อกเกิ้ล) พาเดินชมแนวปะการังใต้ทะเล บริเวณหน้าหาดตายาย ชุมชนบ้านเกาะล้าน 
ห่างจากฝั่ง ๒๐๐ เมตร จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พร้อมน้าตัวผู้ต้องหาซึ่งแสดงตนเป็นผู้ดูแล ส่งพนักงาน
สอบสวน สภ .  เมืองพัทยา ด้าเนินคดีตาม พ .ร .บ . สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ .  ๒๕๒๖ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ ทส. 
ตามความผิด คือ ๑) กระท้าการในพื้นที่แนวปะการัง เป็นความผิดตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๒ 
ตามบทลงโทษในมาตรา ๘๙ ซึ่งมีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ ล้านบาท หรือทั้งจ้า
ทั้งปรับ และ ๒) การประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา ๓ ประกอบมาตรา 
๑๗ ตามบทลงโทษตามมาตรา ๒๗ โดยมีโทษจ้าคุก ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีการแชร์ภาพลงในสื่อโซเชียลนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความลงบันทึกไว้
เป็นหลักฐานเพื่อด้าเนินคดีตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการเคลื่อนย้าย
หมายถึงการ “ล่า” หรือท้าอันตรายด้วยประการอ่ืนใด แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างอิสระ 
เป็นความผิดตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๒๙ ที่กระท้าต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง มีโทษ
ทั้งจ้าและปรับ

(มีต่อ)
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จับทัวร์ ๒๐ นักด าน  า ขนปะการังเกาะล้าน (ต่อ)

นายภุชงค์กล่าวว่า กิจกรรมการเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล หรือซีวอล์กเกอร์ มีมานานแล้ว แต่ยังไม่
มีการก้าหนดโซนพ้ืนที่ และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ทส . 
เมืองพัทยาถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการประกอบกิจการเรือซีวอล์กเกอร์เป็นจ้านวนมาก หรือกว่า 
๒๓ ราย ที่น้านักท่องเที่ยวเดินชมแนวปะการังใต้ทะเล โดยชุมชนบ้านเกาะล้านนั้น จากการส้ารวจ
พบว่า มีแนวปะการังในระดับสมบูรณ์ปานกลาง ในพ้ืนที่กว่า ๗๐๐ ไร่ ตลอดรอบแนวเกาะ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปะการังโขด ปะการังกิ่ง และดอกไม้ทะเล แต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้แอบ
เคลื่อนย้ายแนวปะการังมาจัดเรียงไว้เป็นกองเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชมมากกว่า ๗๐ กอง มีพ้ืนที่กองละ
ประมาณ ๗๐ ตารางเมตร รวมกว่า ๔ ไร่ อาทิ หน้าหาดตายาย หาดทองหลวง หรือเกาะสาก 
ซึ่ง รมว.ทส. ให้ความส้าคัญและห่วงใยมาก จากนี้จะเร่งพิจารณาและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6166866)


