
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี: พบซากวาฬบรูด้าตัวแรกในปี ๖๔ เกยหาดเชิงมน เกาะสมุย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : คพ. แนะจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ลดขยะติดเชื อ
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ปัตตานี : จ. ปัตตานีอ่วม น  าท่วมเขตเศรษฐกิจชั นใน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากวาฬบรูด้าตัวแรกในปี ๖๔ เกยหาดเชิงมน เกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาวลิต เพชรน้อย ประมงอ าเภอเกาะสมุย
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากวาฬบรูด้าลอยมาเกยตื้นอยู่บริเวณพ้ืนที่หาดเชิงมน หมู่ที่ ๕ 
ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี จึงเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบซากวาฬบรูด้า
ยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ ๑๒ ม. น้ าหนักประมาณ ๓ ตัน หงายท้อง ส่วนหัวจมน้ าอยู่ข้างโขดหิน
จึงได้ประสานกับสัตวแพทย์ของกลุ่มสัตว์ทะเลหายากผ่าตรวจสอบ เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งนี้ 
จากข้อมูลของศูนย์วิจัยพบว่า ในปัจจุบันวาฬบรูด้าที่หากินในบริเวณอ่าวไทยที่สามารถระบุ ตัว
และตั้งชื่อมีอยู่ประมาณ ๕๐ ตัว แต่สืบพันธุ์ และได้ลูกเพ่ิมขึ้นมากกว่าจ านวนที่พบ ส่วนวาฬตัวนี้
เป็นตัวแรกของปี ๖๔

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_863663)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. ปัตตานีอ่วม น  าท่วมเขตเศรษฐกิจชั นใน

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขตเศรษฐกิจชั้นในของ อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ าท่วมสูงอย่างรวดเร็ว และยังทรงตัวในระดับสูง ท าให้ร้านค้า 
บ้านเรือน และโรงเรียนหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ า โดยเฉพาะที่อยู่ติดริมแม่น้ าปัตตานี และล าคลอง
สายต่างๆ จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน น้ าที่ท่วมพ้ืนที่ อ. เมืองปัตตานี เป็นน้ าที่ระบายจากเขื่อน
บางลางผ่าน จ. ยะลา ก่อนไหลเข้าสู่แม่น้ าปัตตานี และคลองสายต่างๆ ใน อ. ยะรัง อ. แม่ลาน 
อ. หนองจิก และ อ. เมืองปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่สุดท้ายในการรับน้ า ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล 
แต่น้ าทะเลหนุน และฝนที่ตกสะสม ท าให้สถานการณ์น้ าท่วมในเขต อ. เมืองปัตตานียังทรงตัว 
และ จ. ปัตตานีประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติแล้ว ๘ อ าเภอ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/300142)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คพ. แนะจัดการหน้ากากอนามยัที่ใชแ้ล้ว ลดขยะติดเชื อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กล่าวว่า โรคโควิด-19 ระบาดในประเทศไทยขยายวงกว้างมากขึ้น ท าให้การใช้หน้ากากอนามัย
เพ่ิมขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าข้อแนะน าการจัดการหน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น บุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่ ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้ถือว่าหน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นมูล ฝอย
ติดเชื้อที่ต้องจัดการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเก็บรวบรวม
ในภาชนะที่มีสี  หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมูลฝอยติดเชื้อ เก็บกัก รวบรวม และก าจัด ท าลาย
อย่างถูกต้อง ประชาชนทั่วไป กรณีใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
ก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ตัด ฉีก หรือท าลายก่อน เพ่ือป้องกันการน ากลับมาใช้ใหม่ ให้แยกทิ้ง
หน้ากากอนามัยจากขยะประเภทอ่ืนๆ หรือทิ้งที่จุดทิ้ง และจุดรวบรวมเฉพาะส าหรับหน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้ว และห้ามเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ในที่พักอาศัยเกิน ๗ วัน ประชาชนที่สังเกตอาการ
อยู่ที่บ้าน ให้แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงขยะ ๒ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วระบุข้อความว่า 
“ถุงขยะส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ไว้ที่ถุงให้ชัดเจน แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจาก
ขยะประเภทอ่ืนๆ หรือทิ้งท่ีจุดทิ้ง และจุดรวบรวมเฉพาะส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คพ. แนะจัดการหน้ากากอนามยัที่ใช้แล้ว ลดขยะติดเชื อ (ต่อ)

โรงพยาบาล และสถานที่กักกันโรค ควรแยกทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ใส่ถุงสีแดง ๒ ชั้น ทึบแสง ทนทานต่อสารเคมี ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ าได้ ไม่รั่วซึม แล้วระบุข้อความว่า 
“มูลฝอยติดเชื้อ” ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาฟอกขาว และมัดปากถุงให้แน่น จัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ และส่งให้กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานที่ก าจัดเอกชน เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การรวบรวม และเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

“กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้วให้ถูกที่ และถูกวิธี เพื่อน าไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ และป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สิ่งส าคัญขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่
ที่สาธารณะ ขณะพูดคุย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือเป็นประจ า เพ่ือสุขภาพอนามัย
ทีดี่” นายอรรถพลกล่าว

ที่มา: ส านักข่าวไทยรัฐ
(https://tna.mcot.net/latest-news-615220)


