
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : เตรียมด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ บนดอยม่อนแจ่ม 
อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

สงขลา : ชายหาดชลาทัศน์ ถูกคลื่นลมแรงรอบใหม่พัดเข้าหาฝ่ัง
กัดเซาะต้นสนริมชายหาดโค่นล้ม (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน)์

กทม. : เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ ลดลง เหลือ "ถนนลาดพร้าว" 
ยังเกินมาตรฐาน (ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ บนดอยม่อนแจ่ม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษา 
ผบ.ตร. และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง 
ต้ารวจ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด้าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ บ้านพัก รีสอร์ท 
และโรงแรม บนดอยม่อนแจ่ม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดยใช้ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ร.บ. ผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยแจ้งข้อกล่าวหาก่อสร้างอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
เป็นผู้ด้าเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษด้าเนินคดี

นอกจากนั้น เรื่องของน้้าใช้ ด้าเนินการโดยใช้ พ.ร.บ. น้้า เท่าที่ทราบ มีการใช้น้้ามาจาก ๒ 
ส่วน คือ แหล่งน้้าบาดาล และแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยเรื่องแหล่งน้้า ธรรมชาติ ด้าเนินข้อหา
เปลี่ยนแปลงทิศทางน้้า ในส่วนของน้้าบาดาล ด้าเนินข้อหาลักลอบใช้น้้า เนื่องจากจากน้้าบาดาล
เป็นของกรมทรัพยากรน้้าที่มาเจาะบาดาลให้กับโครงการหลวง ไว้ส้าหรับใช้ในเรื่องของการเกษตร
ไม่ได้ใช้ในเรื่องของโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจประกอบการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันในส่วนของเรื่อง
การใช้ไฟฟ้า ได้มีการอนุญาตเพียง ๓ ราย คือ โครงการหลวง ๒ ราย และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
ม่อนอิงดาว

(ต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ บนดอยม่อนแจ่ม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (ต่อ)

ขณะนี้ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า มีการต่อกระแสไฟฟ้าจากโครงการหลวงไปใช้ 
๑๕ จุด ในส่วนของม่อนอิงดาว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงว่า มี การ
พ่วงต่อกระแสไฟฟ้าไปจุดใดบ้าง ขณะเดียวกัน ในเรื่องของเสาโทรคมนาคม หรือเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ มีการจัดตั้งเสาส่งสัญญาณ จ้านวน ๓ เสา จะด้าเนินการข้อหาจัดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม้ จากการส้ารวจของเจ้าหน้าที่ พบผู้ประกอบการทั้งหมด ๑๑๖ ราย โดยจะด้าเนินคดี
ตามกฎหมายทั้งหมด

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/detail/๒๘๘๒๘๖)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ ลดลง เหลือ "ถนนลาดพร้าว" ยังเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานคุณภาพอากาศ
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง มี เพียง
ริมถนนลาดพร้าว ซ. ลาดพร้าว ๙๕ เขตวังทองหลาง ที่ยังพบเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจวัด
ฝุ่น PM๒.๕ ได้ ๕๕ มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์ และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการควบคุมก้ากับดูแลภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์
ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๘๒๗๑)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชายหาดชลาทัศน์ ถูกคลื่นลมแรงรอบใหม่พัดเข้าหาฝั่ง กัดเซาะต้นสนริมชายหาดโค่นลม้

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตรงข้ามประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตเทศบาลนครสงขลา คลื่นลมแรงพัดเข้าหา ฝั่ง
อยู่ตลอดเวลา กัดเซาะชายหาดชลาทัศน์เข้ามาเรื่อย ๆ จนถึงทิวสนริมชายหาด บริเวณเดียวกัน
กับที่ต้นสนขนาดใหญ่อายุเกือบ ๑๐๐ ปี ริมชายหาดชลาทัศน์ถูกคลื่นลมแรงถล่มกัดเซาะชายฝั่ง
โค่นล้มไป ๖ - ๗ ต้น เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๒ ที่ผ่านมา และทางเทศบาลนครสงขลา ท้าการตัดต้นสนที่
เสี่ยงล้ม โดยตัดเพียงครึ่งต้น เพ่ือไม่ให้ปะทะลมกรรโชกแรง คาดหวังว่าต้นสนจะไม่ล้ม แต่ที่โคน
ต้นสนคลื่นกัดเซาะดินทรายลงทะเลไปหมดแล้ว เหลือแต่รากเท่านั้น

ต้นสนที่เสี่ยงล้มถูกตัดเหลือเพียงครึ่งต้น ถูกคลื่นลมแรงกัดเซาะโค่นล้มไปแล้ว ๒ ต้น รวมทั้ง
ต้นสนขนาดใหญ่อีก ๑ ต้น เนื่องจากที่ โคนต้นถูกคลื่นกัดเซาะดินทรายลงทะเลไปหมดแล้ว 
เหลือแต่ราก เมื่อถูกคลื่นกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องโค่นล้ม อีกทั้งคลื่นยังได้กัดเซาะชายฝั่ง
เป็นบริ เวณกว้างตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์  และยังมีต้นสนที่ รอจะล้มเ พ่ิมอีกหลายต้น 
ในขณะเดียวกัน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศวันนี้ ลมตะวันออกที่พัด
ปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่างยังคงมีก้าลังปานกลาง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝน
ฟ้าคะนองหลายพ้ืนที่ ท้าให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 
๑  – ๒  ม .  บริ เ วณฝนฟ้าคะนอง  ทะ เลมี คลื่ นสู งประมาณ ๒  ม .  ช าว เ รื อควร เดิ น เ รื อ
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๒๘๔๑๕

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200124/13860eed48e72358b1d47de606f54e2410f40a97818ca537f3ea828a033e044a.jpg?itok=2LIzSszI

