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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพ้ืนที่สีเขยีว ๑  รายการ

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑รายการ 

กาญจนบุรี : ข่าวดีคนไทย! อุทยานฯ พบเสือโคร่งตัวแรกในป่า "สลักพระ"
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

กาฬสินธุ์ : ชาวกาฬสินธุ์ร้องมอดไม้เหิม ตัดพะยูง ๑๐๐ ปีในวัด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

กรุงเทพฯ : ชมรมรวมใจภักด์ิผลักดันการขยายพันธุ์และเพาะเนือ้เยื่อต้นไม้ทรงปลูก ๑๐ ล้านต้น
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
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ข่าวดีคนไทย! อุทยานฯ พบเสือโคร่งตัวแรกในป่า "สลักพระ"

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รายงานความคืบหน้า กรณีพบเสือโคร่ง
ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากการตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ของงานวิจัย จากองค์กรสัตว์วิทยาแห่ง
ลอนดอน (Zoological Society of London (ZSL)) โดยเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ทางทีมงาน ZSL ได้น้าภาพ
บันทึกจากกล้องดักถ่ายโครงการเสือโคร่งมาลงบันทึกไว้ที่ห้องข้อมูล ในจ้านวนภาพทั้งหมดได้พบเสือโคร่ง
จ้านวน ๓ ตัว นายไพฑูรย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับสถานีวิจัยสัตว์ป่า
เขานางร้า ปรากฏว่า เสือโคร่งทั้ง ๓ ตัว ตัวแรก รหัส HKT270M (Male) เป็นภาพถ่ายเสือโคร่งเพศผู้
พบบริ เวณพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ปลาสร้อย เป็นเสือที่มาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้วยขาแข้ง
ตัวที่ ๒ รหัส TWT130M (Male) เป็นภาพถ่ายเสือโคร่งเพศผู้ พบบริเวณพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยล้อ เป็นเสือ
ที่มาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และตัวที่ ๓ รหัส SLT001M (Male) เป็นภาพถ่าย
เสือโคร่งเพศผู้ พบเจอใหม่ในบริเวณพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ (เขาเสือ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ เจ้าหน้าที่ ZSL จึงได้ตั้งชื่อเสือโคร่ง ตัวใหม่นี้ว่า SLT001M (สลักพระไทเกอร์ ๐๐๑) ซึ่งได้พบเจอที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นครั้งแรก ซ่ึงไม่ปรากฏว่าพบเจอที่ใดมาก่อน 

นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า การพบเสือโคร่งดังกล่าว เป็นการตอกย้้าการท้างานของเจ้าหน้าที่
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการเฝ้าระวังไม่ให้มีการไล่ล่า การดูแลพ้ืนที่ป่า ท้าให้ประชากรเสือในพ้ืนที่
สลักพระ มีความสมบูรณ์และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ และสามารถถ่ายเทประชากรสัตว์ป่าจากพ้ืนที่ป่า
อ่ืน ๆ มาในพื้นที่ได้อีกด้วย.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/politics/761435)
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ชาวกาฬสินธุ์ร้องมอดไม้เหิม ตัดพะยูง ๑๐๐ ปีในวัด

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ. อุทัย พันธุ์ทอง รองสารวัตรสืบสวน สภ. หนองกุงศรี 
จ. กาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจ้านวนลักลอบตัดไม้พะยูงในวัดบ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๗ ต. ดงมูล 
อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ โดยขนย้ายไม้พะยูงที่ตัดเป็นท่อนไปจ้านวน ๑ คันรถ จึงรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล้าดับชั้น ก่อนออกตรวจที่เกิดเหตุพร้อมชุดสายตรวจชุมชน ที่เกิดเหตุ พบนายไพรวัลย์ นันทะแสง 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๗ พร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รายงานเหตุการณ์และส้ารวจ
ความเสียหาย จากการตรวจสอบไม้ที่ถูกตัด เป็นไม้พะยูงอายุประมาณ ๑๐๐ ปี โดยเป็นไม้พะยูงแฝด 
ถูกคนร้ายตัดไป ๑ กิ่ง ความยาวประมาณ ๖.๖๐ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ ซม. จากการตรวจสอบ
พบว่า ถูกคนร้ายขนย้ายหนีไป ๕ ท่อน

นายไพรวัลย์ กล่าวว่า ไม้พะยูงที่ถูกคนร้ายตัดไป อายุประมาณ ๑๐๐ ปี ถูกคนร้ายตัดและขนย้ายหนี
ประมาณ ๕ ท่อน โชคดีท่ีขณะไม้ล้ม ไม่ล้มทับหอระฆังที่อยู่ใกล้ ๆ ได้รับความเสียหาย แต่พฤติการณ์ที่คนร้าย
ลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงดังกล่าว เป็นการกระท้าที่อุกอาจมาก เพราะวัดตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน และไม่เกรงกลัว
บาปกรรม ทั้งนี้ คนร้ายอาศัยช่วงเวลากลางดึกก่อเหตุ และเป็นช่วงที่พระเณรก้าลังจ้าวัตรหลับสนิท เนื่องจาก
เมื่อคืนนี้มีงานสวดอภิธรรมคนเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังอาจเป็นความเหนื่อยสะสม เพราะช่วงนี้มีกิจนิมนต์
ทั้งงานบุญ และงานบวชหลายวันหลายคืนติดต่อกัน คนร้ายจึงสบโอกาสก่อเหตุตัดไม้พะยูงดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีการจัดเวรยามคอยเฝ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้คนร้ายหวนกลับมาลักลอบตัดไม้พะยูง 
ซึ่งเป็นสมบัติของวัดและชุมชน ขณะที่ พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ. หนองกุงศรี กล่าวว่า หลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานสายตรวจต้าบล ผู้น้าชุมชน แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด 
ตามจุดสี่แยก และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนี ทั้งเส้นทางที่จะตรงไปยัง อ. ท่าคันโท 
หรือสะพานเทพสุดา และ อ. ห้วยเม็ก ซึ่งมีทั้งถนนสายหลักและสายรองหลายสาย โดยขณะนี้ก้าลังด้าเนินการ
ติดตามอยู่

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_615614)
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ชมรมรวมใจภักดิ์ผลักดันการขยายพันธุ์และเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้ทรงปลกู ๑๐ ล้านต้น

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ณพลเดช มณีลังกา เลขาธิการชมรมรวมใจภักดิ์และคณะ
เป็นตัวแทน ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ ยื่นหนังสือที่ส้านักราชเลขาธิการ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน เพ่ือขอพระบรมราชานุญาต เพ่ือขยายพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูกจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จ้านวน ๑๐ 
ล้านต้น

หม่อมหลวงสัญชัย ทองแถม รองประธานฯ กล่าวว่า การเพาะพันธุ์ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเพาะพันธุ์แบบเพาะเนื้อเยื่อจ้านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สามารถท้าได้ และ
จะช่วยให้สามารถเพาะพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูกพร้อมกันในจ้านวนมาก ๆ

นางสาวชมพูนุช ศรีธวัช ณ อยุธยา รองเลขาธิการฯ กล่าวเสริมว่า ชมรมรวมใจภักดิ์ได้ดูแลต้นไม้ทรงปลูก
ภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ผ่านมา ได้ดูแลต้นไม้โดยการบ้ารุงดิน ดูแลอากาศใต้ดิน จัดป้ายต้นไม้ทรงปลูก 
รวมถึงให้ปุ๋ยและยา เนื่องจากเป็นต้นไม้ส้าคัญ ในการปลูกบางจุดต้นไม้มีพ้ืนที่ดินจ้ากัด บางต้นมีอายุมากแล้ว 
รวมถึงพ้ืนที่ดินในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีพ้ืนเป็นคอนกรีต ท้าให้ในฤดูร้อนอากาศใต้ดินจะร้อนระอุอย่างมาก ท้าให้
ต้องดูแลต้นไม้อย่างใกล้ชิด 

ด้าน ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานฯ กล่าวว่า หากมีต้นไม้ที่เพาะพันธุ์จากต้นไม้ทรงปลูก จะ
เป็นการช่วยสร้างพ้ืนที่สีเขียวจ้านวนมากทั่วประเทศ มีส่วนช่วยลด PM2.5 เป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate 
Change) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) อันเป็นการร่วมมือของนานาชาติในการแก้ไขปัญหา
โลกร้อน

(มีต่อ)
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ชมรมรวมใจภักดิ์ผลักดันการขยายพันธุ์ และเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้ทรงปลูก ๑๐ ล้านต้น (มีต่อ)

นายชูชีพ ตรีโภคา รองเลขาธิการฯ กล่าวเพ่ิมว่า การเพาะพันธุ์เพ่ือขยายพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูกจะเป็นการ
เทิดพระเกียรติของพระองค์ และพุทธศาสนา เนื่องจากมีต้นโพธิ์ทรงปลูกที่น้าต้นพันธุ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย 
และเป็นต้นไม้ที่ส้าคัญที่ปลูกพร้อมกันโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/477804)


