
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

ก าแพงเพชร : เจอเสือด า เสือดาวโชว์ตัวพร้อมกันในผืนป่าคลองลาน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

สุโขทัย : กรมศิลปากรพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดึงดูดนักท่องเท่ียว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

ชุมพร : โขลงช้างบุกสวนทุเรียนชมุพร
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

นครราชสีมา : ต้นไทรงามโคราชเขียวขจีหลังปิดตัวช่วงโควิด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจอเสือด า เสือดาวโชว์ตัวพร้อมกันในผืนป่าคลองลาน

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติคลองลานโพสต์ภาพ
จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap Survey) เป็นเทคนิคในการติดตามประชากรเสือโคร่ง 
เพ่ือประเมินประชากรอย่างถูกต้องและแม่นย้า ทั้งนี้ เสือโคร่ง (Panthera tigris) มีบทบาทส้าคัญ
ในระบบนิ เวศ และเป็นดัชนีชี้ วั ดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ เวศ เนื่ องจากเสือ โคร่ ง
เป็นสัตว์ที่ต้องการใช้พ้ืนที่อาศัยขนาดใหญ่ และมีความต้องการสัตว์ที่ เป็นเหยื่อที่หลากหลาย 
หากเสือโคร่งสามารถอาศัยอยู่ได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าสัตว์ชนิดต่างๆ ก็อาศัยอยู่ ได้เช่นกัน แต่ปัจจุบัน
ประชากรของเสือโคร่งลดลงอย่างน่าเป็นห่วง จนถูกจัดให้อยู่ ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจาก
สาเหตุส้าคัญ ๓ ประการ คือ การสูญเสียที่อยู่อาศัย การถูกล่า และปริมาณของสัตว์ที่เป็นเหยื่อลดลง 
โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน มีพ้ืนที่
รวมกันกว่า ๑,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของผืนป่าตะวันตกติดกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพราะเป็นพื้นที่ท่ีพบประชากรเสือโคร่งหนาแน่นที่สุด จึงมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ
การกระจาย และพลวัตรด้านประชากรของเสือโคร่ง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทาง วิทยาศาสตร์
ในการจัดการพ้ืนที่เกี่ยวกับเสือโคร่ง และสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ส้ารวจ
และบันทึกข้อมูลการปรากฏตัวของเสือโคร่ง และสัตว์ที่เป็นเหยื่อทุกๆ ระยะ ๑ กม. ในแต่ละกริด 
จากนั้นจะน้าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือแสดงผลในรูปของความถี่สัมพัทธ์ การกระจาย 
และการครอบครอง พ้ืนที่ ของเสื อโคร่ ง  และสัตว์ที่ เป็น เหยื่ อในอุทยานแห่ งชาติแม่ วงก์
และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000070606)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ต้นไทรงามโคราชเขียวขจีหลังปิดตัวช่วงโควิด

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานไทรงาม ภายในโครงการศูนย์ส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา พบว่า ต้นไทรแตกกิ่งก้านสาขาสวยงาม 
โดยเฉพาะใบของต้นไทรแตกใบอ่อนเขียวขจี ปกคลุมพ้ืนที่กว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางฟุต สร้างความร่มรื่น
เป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางอุทยานไทรงามปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปภายใน
อุทยานไทรงามช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท้าให้ต้นไทรจ้านวนหลายร้อยต้นมีโอกาส
เจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขาสวยงามรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ต้นไทรอายุกว่า ๓๕๐ ปี ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ ๒๕,๐๐๐ ตารางฟุต มีชื่อพ้ืนเมืองว่า ไทรย้อย จากการศึกษาพบว่า ไทรงามแห่งนี้
เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเป็นเวลากว่า ๓๕๐ ปีแล้ว ไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 
นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อวันที่ 
๒๑ ม.ค. ๒๔๕๔ และพระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า ไทรงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
น่าประทับใจกับความสวยงามของรากไทรที่พันประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกัน
คล้ายโครงข่ายของใยแมงมุม รากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ 
ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วนๆ นอกจากนี้ กิ่งก้านของไทรงามบางส่วนแปรเปลี่ยน
เป็นเก้าอ้ีนั่งส้าหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมน้้า ให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัว
ในบริเวณพ้ืนที่ของไทรงาม 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_719235)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โขลงช้างบุกสวนทุเรียนชุมพร 

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่พบโขลงช้างจ้านวน ๘ ตัว เดินเข้าพ้ืนที่
สวนทุเรียนของชาวบ้าน บริเวณบ้านสามแยกจ้าปา หมู่ที่ ๑๔ ต. ตะโก อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร
ท้าให้ต้นทุเรียนหลายสิบต้นได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้้าตกหงาว และชาวบ้าน
ตั้งแถวครึ่งวงกลมเดินเข้าทางด้านหลังช้าง ห่างเพียงไม่ถึง ๑๐ ม. เพื่อไล่ต้อนช้าง ช้างโขลงดังกล่าว
ไมแ่สดงอาการดุร้ายมากนัก ก่อนจะยอมเดินเข้าป่าไปในที่สุด นายบรรยง ศรีสุบัติ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า 
เมื่อ ๓ วันที่ผ่านมา มีโขลงช้างจ้านวน ๘ – ๑๓ ตัวเดินลงมาจากป่า และบุกเข้าท้าลายต้นทุเรียน 
สร้างความเสียหายอย่างหนัก ต้นทุเรียนอายุ ๕ –๗ ปีต้นหนึ่งจะได้ลูกทุเรียน ๕ หมื่นบาท 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/504424)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สโุขทัย ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า 
กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพ่ือด้าเนินโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดพระพายหลวง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ปรากฏร่องรอย
สิ่งก่อสร้างวัฒนธรรมเขมรที่เก่าที่สุดในเมืองสุโขทัย และสันนิษฐานว่า เป็นที่ตั้งชุมชนแรกเริ่ม
ก่อนการสร้างเมืองสุโขทัย ซึ่งปรับปรุงพ้ืนทางเดิน ลานจอดรถ อาคารจ้าหน่ายบัตร และภูมิทัศน์
โดยรอบโบราณสถาน เพ่ือให้องค์ประกอบของโบราณสถานสมบูรณ์เป็นระเบียบสวยงาม 
ขณะเดียวกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรองรับ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านทิศเหนือนอกก้าแพง
เมืองสุโขทัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยว และเพ่ิมเวลาในการเที่ยวชมโบราณสถานภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ้น ยังได้บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์คันดินท้านบ หรือบาราย
เมืองสุโขทัยให้มีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงเหมือนในอดีต เพ่ือฟ้ืนฟูระบบชลประทานโบราณอันเป็น
หลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองสุโขทัย ทั้งนี้  มีเป้าหมายเพ่ือ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้มีนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น บารายเมือง
สุโขทัยตั้ งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนอกก้าแพงเมืองสุโขทัย มีลักษณะพ้ืนที่ เป็น รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคันดินล้อมรอบ ๓ ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดรับน้้าจากภูเขา และคลอง
แม่ล้าพัน อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานทางโบราณคดีท้าให้ทราบประวัติศาสตร์ว่า มีการก่อสร้าง
คันดินเมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว และจากการวิเคราะห์ทางโบราณคดี พบร่องรอยการเก็บกักน้้า
ในช่วงน้้าหลากเพ่ือใช้ในระยะเวลาสั้นๆ มิได้มีน้้าขังตลอดเวลา บารายเมืองสุโขทัย สร้างคันดิน
ในระบบการจัดการน้้าอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองสุโขทัย มากกว่าที่จะเป็นบา ราย
ในวัฒนธรรมเขมร

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/qol/detail/9630000070387)


