
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สงขลา : ชาวบ้านสงขลาร้องแก้ปัญหาน  าเน่าเสีย
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าดอยสุเทพ - ปุย 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

กทม. : สหรัฐอเมริกาอนุมัติส่งทับหลังส าคัญ ๒ ชิ นคืนไทย 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าดอยสุเทพ - ปุย 

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 

บริเวณบ้านขุนช่างเคี่ยน ต . ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อกับ 

ต. ดอนแก้ว อ . แม่ริม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะ

เป็นหน้าผาสูง และมีพื้นที่ลาดชัน ประกอบกับจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นป่าสน มีขอนไม้ ตอไม้ และ

ใบสนที่ติดไฟ เกิดควันไฟจ านวนมาก อีกทั้งยังมีลมกระโชกเป็นระยะ ท าให้ไฟขยายเป็นวงกว้าง

อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ ๕ ชม. จึงสามารถควบคุมได้ประมาณร้อยละ ๙๐

จากนั้นจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟตรึงก าลังอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้นพบพื้นที่

ป่าเสียหายไปประมาณ ๑๒๐ ไร่

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6253459)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สหรัฐอเมริกาอนุมัติส่งทบัหลงัส าคัญ ๒ ชิ นคืนไทย

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ติดตามทวงคืนทับหลัง
ปราสาทหนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ. สระแก้ว และโบราณวัตถุอ่ืนๆ กลับคืน
สู่ประเทศไทยว่า การติดตามทวงคืนทับหลังทั้งสองแห่งที่ถูกลักลอบน าออกจากประเทศไทย 
และจัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
กระทรวงการต่างประเทศประสานกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เพ่ือขอรับข้อมูล
การศึกษาทางวิชาการพร้อมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการส ารวจของกรมศิลปากร 
ภาพถ่ายของทับหลัง ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการสืบสวน
สอบสวนจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าโบราณวัตถุทั้ง ๒ รายการมีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย และถูกลักลอบ
น าออกไปโดยผิดกฎหมาย

(ต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สหรัฐอเมริกาอนุมัติส่งทบัหลงัส าคัญ ๒ ชิ นคืนไทย (ต่อ)

เรื่องคดีความเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถอดถอนรายการทับหลังทั้ง ๒ รายการ
ออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์แล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ที่ผ่านมา จากนั้นในวันที่ ๒ เม.ย. นี้ รัฐบาลกลาง
สหรัฐอเมริกาน าทับหลังทั้ง ๒ รายการส่งคืนให้แก่ผู้แทนรัฐบาลไทย ผ่านกรอบการด าเนินงาน Victim 
Remission Program ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา มีพิธีส่งมอบโบราณวัตถุทั้ง ๒ รายการ
ให้แก่ฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมอบโบราณวัตถุดังกล่าว โดยประสานบริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการขนส่งวัตถุโบราณกลับคืนสู่ประเทศไทย ต้องขอบคุณส านักงานอัยการสหรัฐอเมริกา ส านักงาน
สืบสวนเพ่ือความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส และกรมศิลปากร
ที่ติดตามทวงคืนโบราณวัตถุส าคัญทั้ง ๒ รายการกลับคืนสู่ประเทศไทยจนประสบความส าเร็จ 
เป็นกรณีตัวอย่างในการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุชิ้นอ่ืนๆ ของประเทศไทย ที่อยู่ในความครอบครอง
ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกประการคือ 
ประเทศไทยจะได้รับพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ เป็นงานโลหะส าริด ศิลปะยุคสุโขทัย และอยุธยา
คืนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๓ รายการ รวมถึงรูปเคารพศิลปะสมัยศรีวิชัย ทั้งหมดถูกลักลอบ
น าออกจากประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และน าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในนครนิวยอร์ก 
โดยการด าเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุโบราณส่วนนี้สิ้นสุดแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบคืนให้แก่ผู้แทนรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือ
ถึงกรมศิลปากร เพ่ือขอให้พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมอบอ านาจ
ให้กงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือรับมอบโบราณวัตถุท้ัง ๑๓ รายการกลับคืนสู่ประเทศไทยต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.nawena.com/local/563399)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านสงขลาร้องแก้ปัญหาน  าเน่าเสีย

เมื่อวันที่  ๒ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านท่าท้อน หมู่ ๘ 
อ. บางกล่ า จ. สงขลา ร้องเรียนปัญหาน้ าเสียในหนองทอง หนองน้ าในพ้ืนที่มีสภาพเน่าเสียอย่างหนัก 
เนื่องจากเป็นที่รองรับน้ าเสียจากพ้ืนที่โดยรอบ อีกทั้งไม่มีเส้นทางระบายน้ า เนื่องจากปรับถมที่ดิน 
และสร้างถนนปิดก้ันการระบายน้ า ท าให้หนองทองเต็มไปด้วยวัชพืช และน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
ช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ าเสียไหลท่วมพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่การเกษตร สร้างความกังวลให้แก่ชาวบ้านว่า 
น้ าเน่ามีพิษ หรือมีสิ่งเจือปนหรือไม่ นอกจากนี้ หากไม่เร่งแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งน้ าใต้ดิน การปลูกผัก 
และปศุสัตว์จะได้รับผลกระทบ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ก่อนน้ าท่วมอีกครั้ง

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-667379)


