
ซาอดุอีาระเบยีจดังานวนัเสอืดาวอาระเบยีคร ัง้แรก มุง่สง่เสรมิการอนุรกัษเ์สอืใกลส้ญูพนัธุ ์
 
• วันเสอืดาวอาระเบยี (Arabian Leopard Day) ครัง้แรก จัดขึน้ในวันที ่10 กมุภาพันธ ์

เพือ่แสดงใหท้ั่วโลกเห็นถงึความพยายามในการอนุรักษ์ครัง้สําคัญทีก่ําลังดําเนนิอยูใ่นเมอืงอัลอลูาและอี
กหลายพืน้ที ่
 

• มกีารลงนามในบันทกึความเขา้ใจโดยเจา้ชายบาดร ์บนิ อับดลุเลาะห ์บนิ โมฮัมหมัด บนิ ฟารฮ์าน อัล 
ซาอดุ (Badr bin Abdulla bin Mohammad bin Farhan Al-Saud) ผูว้า่การเมอืงอัลอลูา 
และรัฐมนตรกีระทรวงวัฒนธรรม และเจา้หญงิรมีา บนิท ์บันดาร ์บนิ สลุตา่น บนิ อับดลุลาซซิ อัล ซาอดุ 
(Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al-Saud) 
เอกอัครราชทตูราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยีประจําสหรัฐอเมรกิา และผูก้อ่ตัง้มลูนธิแิคตโมสเฟียร ์
(Catmosphere)  

 
• แผนการปกป้องและอนุรักษ์เสอืสายพันธุพ์เิศษนี ้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและความยั่งยนืสําหรับภมูภิาคอาระเบยีตะวันตกเฉียงเหนอืของรา
ชกรรมาธกิารอัลอลูา (Royal Commission for AlUla: RCU)  

 
อัลอลูา, ซาอดุอีาระเบยี--10 กมุภาพันธ ์2565--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
สถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละอาคารแลนดม์ารก์หลายแหง่ในซาอดุอีาระเบยี โอมาน 
และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์พรอ้มใจกนัฉายภาพเสอืดาวอาระเบยีเนือ่งในวันเสอืดาวอาระเบยีครัง้แรก 
ในคํา่คนืวันที ่10 กมุภาพันธ ์โดยภาพของเสอืทีส่งา่งามน่าเกรงขามแตก่ําลังอยูใ่นภาวะใกลส้ญูพันธุอ์ยา่งยิง่ 
ไดถ้กูฉายพรอ้มกนับนอาคารของมลูนธิคิงิไฟซาล (King Faisal Foundation) ในกรงุรยิาด, 
อาคารคงิโรด้ทาวเวอร ์(King Road Tower) ในเมอืงญดิดะฮ,์ อาคารอาเดยีรท์าวเวอร ์(Adeer Tower) 
ในเมอืงอัลโคหบ์าร,์ หนิรปูชา้ง (Elephant Rock) ในเมอืงอัลอลูา รวมไปถงึอาคารเบริจ์คาลฟิา (Burj 
Khalifa) และพาวลิเลยีนของราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยีในงานเอ็กซโ์ป 2020 (Expo 2020) ทีด่ไูบ 
นอกจากนัน้ยังมป้ีายบลิบอรด์ไฟฟ้าทีโ่ดดเดน่สะดดุตาบนถนนมหาวทิยาลัยสลุตา่นคาบสู (Sultan Qaboos 
University Road) ในกรงุมัสกตั ประเทศโอมาน 
 
ดขูา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่
https://www.multivu.com/players/uk/9015551-inaugural-arabian-leopard-day-kicks-off-
spotlight-saving-the-species/ 
 
ทั่วทัง้ภมูภิาคยังมกีารฉลองวันเสอืดาวอาระเบยีดว้ยการจัดกจิกรรมใหค้วามรูใ้นหอ้งเรยีนและกจิกรรมทางโซ
เชยีมเีดยีตลอดทัง้วันผา่นแฮชแท็ก #ArabianLeopardDay นอกจากนี ้
เพือ่เป็นการแสดงการสนับสนุนจากภาครฐั 
หน่วยงานรัฐหลายแหง่ในซาอดุอีาระเบยีไดแ้สดงโลโกว้ันเสอืดาวอาระเบยีทางเว็บไซตแ์ละโซเชยีลมเีดยีข
องหน่วยงานดว้ย 
 
ในโอกาสสําคัญนี ้ราชกรรมาธกิารอัลอลูาไดล้งนามบันทกึความเขา้ใจ (MoU) รว่มกบัมลูนธิแิคตโมสเฟียร ์
เพือ่สนับสนุนความพยายามระดับภมูภิาคในการปกป้องอนาคตของเสอืดาวอาระเบยี 
โดยราชกรรมาธกิารอัลอลูาและแคตโมสเฟียรจ์ะทํางานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิในกจิกรรมเชงินวัตกรรมและกจิก
รรมดา้นความยั่งยนื แคมเปญรณรงค ์และการวจิัย 
โดยมเีป้าหมายรว่มกนัในการปกป้องอนาคตของเสอืดาวอาระเบยี 
สตัวซ์ ึง่เป็นเกยีรตยิศของชาตแิละทั่วทัง้ภมูภิาค 
 
วันเสอืดาวอาระเบยีครัง้แรกตอกย้ําถงึวกิฤตทีเ่กดิกบัเสอืสายพันธุน์ี้ 
ซ ึง่ครัง้หนึง่เคยเดนิทอ่งอยา่งเสรทีั่วคาบสมทุรอาระเบยี 
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แตข่ณะนีก้ลับกลายเป็นเพยีงกลุม่ประชากรเสอืขนาดเล็กทีก่ระจัดกระจายอยูใ่นซาอดุอีาระเบยี โอมาน 
และเยเมน 
 
เจา้ชายบาดร ์บนิ อบัดลุเลาะห ์บนิ โมฮมัหมดั บนิ ฟารฮ์าน อลั ซาอดุ ผูว้า่การเมอืงอลัอลูา 
และรฐัมนตรกีระทรวงวฒันธรรม กลา่ววา่ 
“การลงนามบันทกึความเขา้ใจถอืเป็นการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์เสอืดาวอาระเบยีของราชกรรมาธกิารอัล
อลูา ซึง่เป็นหัวใจของแผนการพัฒนาอยา่งยั่งยนืทีค่รอบคลมุทั่วทัง้อัลอลูา 
ความตกลงครัง้นีย้ังชว่ยกระชบัความรว่มมอืทีม่อียูแ่ตเ่ดมิกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรักษ์พันธุพ์ชืและ
สตัวต์ามธรรมชาต ิรวมถงึองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ(International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) 
 
เจา้หญงิรมีา บนิท ์บนัดาร ์บนิ สลุตา่น บนิ อบัดลุลาซซิ อลั ซาอดุ 
เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยีประจําสหรฐัอเมรกิา และผูก้อ่ต ัง้มลูนธิแิคตโมสเฟียร ์
กลา่ววา่ 
“การลงนามบันทกึความเขา้ใจครัง้ใหมน่ีช้ว่ยสนับสนุนพันธกจิของแคตโมสเฟียรใ์นการปกป้องอนาคตของเสื
อ ซึง่รวมถงึเสอืดาวอาระเบยี โดยเป็นการสนับสนุนความพยายามดา้นการอนุรักษ์ในระดับภมูภิาค 
ซึง่มุง่เนน้ไปทีก่ารสนับสนุนราชกรรมาธกิารอัลอลูาในการบรรลเุป้าหมายทีย่ ิง่ใหญ ่
เพือ่นําเสอืสายพันธุน์ีก้ลับคนืสูธ่รรมชาต”ิ 
 
อมัร ์อลัมาดาน ี(Amr AlMadani) ซอีโีอของราชกรรมาธกิารอลัอลูา กลา่ววา่ 
“เสอืดาวอาระเบยีเป็นสญัลักษณ์ทีท่รงพลังซึง่แสดงถงึความมุง่มั่นของราชกรรมาธกิารอัลอลูาในการอนุรักษ์
และปกป้องสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตขิองเมอืงอัลอลูาผา่นความพยายามในการอนุรักษ์อยา่งครอบคลมุ 
ซึง่ออกแบบมาเพือ่ปกป้องพันธุพ์ชืและสตัวต์ามธรรมชาตใินพืน้ทีอ่ันน่าทึง่ของภมูภิาคอาระเบยีตะวันตกเฉีย
งเหนอื ความจรงิทีน่่าเศรา้คอืเสอืดาวอาระเบยีกําลังประสบกบัภาวะใกลส้ญูพันธุอ์ยา่งยิง่ 
และการทําลายถิน่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิองเสอืชนดินีต้อกย้ําวา่จําเป็นตอ้งมกีารยกระดับความพยายามในการ
อนุรักษ์อยา่งเรง่ดว่น ซึง่เป็นเรือ่งสําคัญตอ่ความอยูร่อดในระยะยาวของเสอืสายพันธุน์ี ้
เราตอ้งการใหท้กุคนรว่มฉลองวันเสอืดาวอาระเบยี มสีว่นรว่มในกจิกรรมสรา้งความตระหนักรู ้
และชว่ยปกป้องเสอืทีส่งา่งามสายพันธุน์ี”้ 
 
เสอืดาวอาระเบยีสะทอ้นถงึเป้าหมายความยั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้มทีค่รอบคลมุของซาอดุอีาระเบยีและราชกรร
มาธกิารอัลอลูา เสอืสายพันธุน์ีม้สีถานะพเิศษในแงข่องจติสํานกึรว่มและจนิตนาการรว่มของภมูภิาคแหง่นี ้
โดยมกีารคน้พบภาพของเสอืดาวอาระเบยีบนหนิโบราณ มนีทิานพืน้บา้นเกีย่วกบัเสอืดาวอาระเบยี 
อกีทัง้ยังปรากฏอยูใ่นสํานวนภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจําวันมาจนถงึทกุวันนี ้
 
ปัจจบัุน เสอืดาวอาระเบยีในธรรมชาตมิจํีานวนไมถ่งึ 200 ตัว 
จงึจัดเป็นสายพันธุส์ตัวท์ีอ่ยูใ่นภาวะใกลส้ญูพันธุอ์ยา่งยิง่โดยองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การอนุรกัษ์ธรรมชา
ต ิและถอืวา่มคีวามเสีย่งสงูมากทีจ่ะสญูพันธุไ์ปจากธรรมชาต ิ
 
เมือ่ปีทีแ่ลว้ ลกูเสอืตัวเมยีไดถ้อืกําเนดิขึน้ทีศ่นูยข์ยายพันธุเ์สอืดาวอาระเบยีในเมอืงทาอฟี 
ประเทศซาอดุอีาระเบยี 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดอ้ยา่งมากในการนําเสอืสายพันธุน์ีก้ลับคนืสูป่่าและภเูขารอบเมอืงอัลอลูาแ
ละพืน้ทีอ่ืน่ ๆ อยา่งไรก็ตาม หนทางขา้งหนา้ยังอกียาวไกลและมคีวามยากลําบาก 
โดยขณะนีม้คีวามพยายามในการสรา้งถิน่ทีอ่ยูอ่นุรักษ์เพือ่ฟ้ืนฟปูระชากรเสอื 
 
ราชกรรมาธกิารอัลอลูา ซึง่กําลังดําเนนิการฟ้ืนฟพูืน้ทีข่นาด 22,561 
ตารางกโิลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยีใหก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางระดับโลกในดา้น
มรดกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ไดม้อบเงนิ 25 ลา้นดอลลารส์หรฐัใหแ้กก่องทนุเสอืดาวอาระเบยี 
(Arabian Leopard Fund) องคก์รอสิระซึง่กอ่ตัง้ขึน้เพือ่ดําเนนิโครงการอนุรักษ์ทั่วอาณาเขตหากนิของเสอื 



นอกจากนี ้ราชกรรมาธกิารอัลอลูาไดก้ําหนดเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาต ิ5 เขต ครอบคลมุพืน้ที ่12,500 
ตารางกโิลเมตร และจะทํางานรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญระดับแนวหนา้ เชน่ แพนเธรา่ (Panthera) 
และองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเพือ่ดําเนนิการสรา้ง อนุรักษ์ 
และปกป้องเขตอนุรักษ์เหลา่นี ้
ดว้ยการตัง้ปณธิานวา่วันหนึง่เสอืดาวจะตอ้งสามารถเดนิทอ่งไปไดอ้ยา่งเสรอีกีครัง้ 
 
ทัง้นี ้คณะรัฐมนตรซีาอดุอีาระเบยีไดก้ําหนดใหว้ันที ่10 กมุภาพันธข์องทกุปีเป็นวันเสอืดาวอาระเบยี 
 
หมายเหตถุงึบรรณาธกิาร: 
ชือ่เมอืงอัลอลูาในภาษาอังกฤษตอ้งสะกดวา่ AlUla เสมอ 
 
เราไดเ้ผยแพรร่ปูภาพสถานทีท่ีม่กีารฉายภาพเสอืดาวอาระเบยีในเวลา 19.10 น. ของวันที ่10 กมุภาพันธ ์
ตามเวลาราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี สามารถดสูือ่เพิม่เตมิและคําถามทีพ่บบอ่ยไดท้ีน่ี่ 
 
เกีย่วกบัราชกรรมาธกิารอลัอลูา 
 
ราชกรรมาธกิารอัลอลูา กอ่ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาในเดอืนกรกฎาคมปี 2560 
เพือ่อนุรักษ์และพัฒนาเมอืงอัลอลูาในภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี 
ซึง่มคีวามสําคัญในเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
แผนการระยะยาวของราชกรรมาธกิารอัลอลูาคอืการพฒันาเศรษฐกจิและเมอืงดว้ยความระมัดระวัง 
รับผดิชอบ และยั่งยนื พรอ้มกบัอนุรักษ์มรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตใินพืน้ที ่
ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้มอืงอัลอลูาเป็นจดุหมายปลายทางการอยูอ่าศัย ทํางาน และทอ่งเทีย่ว 
เป้าหมายเหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิโครงการมากมายทัง้ในดา้นโบราณคด ีการทอ่งเทีย่ว วัฒนธรรม การศกึษา 
และศลิปะ ซึง่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นในการตอบสนองตอ่ความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
การสรา้งพลังใหก้บัชมุชน และการอนุรักษ์มรดกตกทอดตามวสิยัทัศนปี์ 2573 หรอื Vision 2030 
ของราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี 
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