
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิจิตร : แม่น  ายมตอนบน จ. พิจิตรแห้งขอด
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ขอนแก่น : ชาวขอนแก่นเดือดร้อนหนกั ประสบปัญหา PM 2.5 จากการเผาขยะ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน)์

สตลู : นักวิจัย มอ. พบแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : โลมาอิรวดี - โลมาหัวโหนกว่ายน  ากลางทะเล
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวขอนแก่นเดือดร้อนหนัก ประสบปัญหา PM 2.5 จากการเผาขยะ

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสุตะ ศาสนการ เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม 
ต. หนองกุง อ. น้้าพอง จ. ขอนแก่น พาไปดูโรงอาหารที่พระสงฆ์ สามเณร และนักเรียนในวัด
พุทธเกษมจ้านวนกว่า ๓๐๐ คนใช้เป็นสถานที่ฉัน และรับประทานอาหาร แต่ต้องปิด เนื่องจากปัญหา
ฝุ่นละอองจากการเผาขยะจากสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลที่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ ม. ท้าให้
เกิดฝุ่นละออง และมีแมลงวันจ้านวนมากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ต้องย้ายไปฉันอาหารที่กุฏิ

นายวีระศักดิ์ บุษราคัม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดกว้าง ต. หนองกุง อ. น้้าพอง จ. ขอนแก่นกล่าวว่า 
อ. น้้าพองได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะบ้านกุดกว้าง หมู่ ๘ ช่วงแรกเกิดจากการเผาอ้อย 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานน้้าตาล มีเกษตรกรปลูกอ้อยจ้านวนมาก ต่อมามีการรณรงค์ให้งดเผา 
ท้าให้ฝุ่นละอองลดลง แต่ช่วงนี้มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กคาดว่า เกิดจากฝุ่นขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้า
ของโรงงานน้้าตาล และการเผากากอ้อย แม้ทางโรงงานจะแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังเกิดผลกระทบในพ้ืนที่

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/215044)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นักวิจัย มอ. พบแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. อับดุลเลาะห์ ซาเมาะ นักวิจัยด้านอนุกรมวิธาน
แมลงวันขายาว และแมลงวันเหาค้างคาว ค้นพบแมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส แมลงวัน
ขายาวชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่หน่วยวิจัยป่าชายเลนต้ามะลัง อ . เมืองสตูล จ. สตูล ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และทีมจากประเทศเบลเยี่ยม โดยค้นพบเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จนกระทั่ง
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส 
เป็นแมลงวันขายาวขนาดใหญ่พบได้ในป่าชายเลนที่ติดกับทะเลเปิด และในช่วงเวลาที่น้้าทะเลลง 
ขณะนี้พบได้ที่ป่าชายเลนต้ามะลังเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส้าหรับชื่อที่ตั้งเอาไว้นั้นเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะเด่นของแมลงวันขายาวชนิดนี้คือ ล้าตัวมีสีเขียวอมทอง ล้าตัวยาวประมาณ ๗ มม. 
มีปล้องหนวดหนา และใหญ่ ส่วนที่ยื่นออกจากทางด้านล่างของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มีลักษณะคล้าย
รองเท้าบู๊ต ตัวเล็กสุดจะมีขนาดประมาณ ๑ มม. และใหญ่สุดประมาณ ๖ - ๗ มม. นอกจากนั้น 
แมลงวันขายาวชนิดนี้มีบทบาทเป็นแมลงวันนักล่าในระบบนิเวศป่าชายเลน เนื่องจากมันกินลูกน้้า 
และตัวอ่อนของริ้นน้้าเค็มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน หรือสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ เปรียบเสมือน
ตัวควบคุมความสมดุลของระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ แมลงวันขายาวชนิดนี้พบได้เฉพาะถิ่นเท่านั้น 
และเป็นดัชนีชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/215100)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แม่น  ายมตอนบน จ. พิจิตรแห้งขอด

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้้ายมตอนบนบริเวณหน้าวัดรังนก ต. รังนก 
อ. สามง่าม จ. พิจิตรแห้งขอดจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้้ายม มีเพียงแอ่งน้้าขนาดเล็กอยู่บริเวณ
กลางแม่น้้า ไม่เพียงพอต่อการใช้น้้าอุปโภคบริโภค และใช้ท้าการเกษตรของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้้ายม 
อ. สามง่าม เป็นอ้าเภอตอนบนของ จ. พิจิตรที่แม่น้้ายมไหลผ่านก่อนที่จะไหลเข้าสู่พ้ืนที่ตอนใต้ได้แก่ 
อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง อ. โพทะเล และ จ. นครสวรรค์ตามล้าดับ 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/548410)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โลมาอิรวดี - โลมาหัวโหนกว่ายน  ากลางทะเล

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณท่าเรือใน อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี 
นักท่องเที่ยวชมความน่ารักของโลมาอิรวดี โลมาหัวโหนก หรือโลมาสีชมพูว่ายน้้าอวดโฉม 
ฝูงโลมามีถิ่นอาศัยบริ เวณ อ .  ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพะงัน หรือรอยต่อของ อ .  ขนอม 
จ. นครศรีธรรมราช บริเวณที่ระดับน้้าลึกไม่เกิน ๒๐ ม. และบริเวณที่มีป่าชายเลน ฝูงโลมาจะโผล่หัว
ลอยขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้้า 

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ช่วง ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมา 
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าลดลง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลฟื้นฟูกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โลมาที่อาศัยอยู่ในอ่าวไทยตั้งแต่ อ. ดอนสักจนถึงเกาะสมุย 
หรือ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราชเพ่ิมขึ้น เช่น โลมาอิรวดี โลมาหัวบาก และโลมาปากขวดว่ายน้้า
ให้ผู้ โดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากยลโฉม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความน่ารักของโลมาอิรวดี และโลมาหัวโหนก ต้องไม่ทิ้งขยะ อาทิ ขวดน้้า 
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กล่องโฟม หรือก้นบุหรี่ลงไปในทะเล 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/215131)


