
๑/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม   ๑  รายการ               

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ล าพูน : เจ้าหน้าที่ออกดับไฟต่อเนื่อง หลังพบจุด 
Hotspot ๑๙ จุด มากสุด อ. ลี้ ขณะเดียวกันทาง 
จ. ล าพูน ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดพร้อมด าเนินคดี
ตามกฎหมาย
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ขอนแก่น : พบภาพวาดโบราณอายุกว่า ๔ พันปี บนจุดชมวิวหินช้างสี 
เตรียมผลักดันเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ อีกแห่งของอุทยานแห่งชาติน้ าพอง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ



๓/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พบภาพวาดโบราณอายุกว่า ๔ พันปี บนจุดชมวิวหินช้างสี เตรียมผลักดนัเปน็จุดท่องเที่ยวใหม่ 
อีกแห่งของอุทยานแห่งชาตนิ้ าพอง

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดชมวิวหินช้างสี ภายในอุทยานแห่งชาติน้้าพอง 
อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น นายอภิเดช หมื่นน้อย ผู้อ้านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส้านัก
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส. อรพรรณ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
น้้าพอง ลงพื้นที่ส้ารวจภาพวาดโบราณ จ้านวน ๔ จุด หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบบนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ “ผาเสียวโว้ย” ซึ่งแต่ละจุดอยู่ไม่ห่างไกลกันมาก โดยลักษณะของภาพเป็นภาพลายเส้น สี
แดง-ด้า เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นควายป่า สุนัขจิ้งจอก รูปนก รวมไปถึงสัญลักษณ์การท้า
พิธีกรรม อาทิ รูปคน รูปพระอาทิตย์ และภาพแสดงแผนที่ต่างๆ อายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปี

นายอภิเดช กล่าวว่า ภาพวาดดังกล่าว ค้นพบโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้้าพอง โดยขณะนี้
ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ส้านักศิลปากรที่ ๘ เข้าตรวจสอบจนทราบว่า ภาพวาดดังกล่าว
เป็นภาพวาดสีโบราณอายุระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี โดยคาดว่าในอดีตบริเวณดังกล่าว จะเป็นที่
อาศัยของมนุษย์สมัยโบราณ เพราะมีการวาดรปูสะทอ้นความเปน็อยู่ มีการใช้ขีดแทนตัวเลขที่หมายถึง
จ้านวนของสัตว์ที่ล่ามาได้ ภาพวาดวัวกระทิง ที่สะท้อนให้เห็นว่า ทีแ่ห่งนี้เคยมีวัวกระทิงอาศัยมาก่อน
หลังจากที่มีการพบภาพวาดโบราณแล้ว ทางอุทยานแห่งชาติน้้าพองจะได้เปิดให้เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่
ของจุดชมวิวหินช้างสี เนื่องจากจุดที่พบภาพเขียนโบราณอยู่ห่างจากจุดชมวิวหินช้างสีประมาณ ๑.๕ 
กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเสียวโว้ย มีทั้งหมด ๔ จุด โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้า
ไปชมภาพโบราณได้ โดยจุดที่ ๑ อยู่บริเวณน้้าในโพรงหิน จุดที่ ๒ บริเวณน้้าในโพรงหิน อยู่ตรง
ซ้ายมือ เดินเข้าไปไม่ถึง ๑๐ เมตร ส่วนจุดที่ ๓ และ ๔ อยู่บริเวณประตูทางเข้าผาเสียวโว้ย ซึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่าถ้้าหม้อ ซึ่งการเดินทางต้องมีเจ้าหน้าที่น้าทางไปเท่านั้น

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/219978)
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เจ้าหน้าที่ออกดบัไฟต่อเนือ่ง หลังพบจุด Hotspot ๑๙ จุด มากสุด อ. ลี้ ขณะเดียวกันทาง จ. ล าพูน 
ประกาศห้ามเผาเดด็ขาดพร้อมด าเนินคดตีามกฎหมาย

เมื่อ วันที่  ๑๔ ก .พ .  ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญญา ทุมตะขบ ผู้ อ้านวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าพูน เปิดเผยว่า พบจุด
ความร้อนในพื้นที่ จ. ล้าพูน จ้านวน ๑๙ จุด ได้แก่ พื้นที่ ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ้านวน ๒ จุด 
ต. ป่าพลู อ. บ้านโฮ่ง จ้านวน ๑ จุด ต. ก้อ อ. ลี้ จ้านวน ๑๕ จุด และ ต. ศรีวิชัย อ. ลี้ 
จ้านวน ๑ จุด ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ ก PM2.5 สู่ ความยั่ ง ยื น จ .  ล้ าพู น เมื่ อ ได้ รั บการแจ้ ง ถึ งจุ ดความร้ อนสะสม
หรือ Hotspot แล้ว จึงได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบดังกล่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการแก้ไขปัญหาทันที เพื่อป้องกันการลุกลาม
ของเช้ือเพลิงออกไปเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล้าพูน สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการ
เครื่องมือ บุคลากร สรรพก้าลัง เพื่อด้าเนินการป้องกันการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ให้ส้าเร็จ
ลุล่วง ซึ่งทางจังหวัดเองก่อนหน้านี้ ได้มีการออกประกาศจังหวัดล้าพูน ห้ามบุคคลเผาในที่โล่งทุก
ชนิด ต้ังแต่วันที่ ๑๓ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนอาจต้องโทษจ้าคุก ปรับสูงสุด ๒ ล้านบาท

ท่ีมา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210214121134187)


