
๑/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก   ๑ ข่าว 
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

Climate Change 

  ขยะ -  น้้าเสีย 

มรดกโลก 

EIA ๑ รายการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ปราจีนบุรี : ไฟลามป่าสงวนปากท่อ - ราชบุรี เสียหายแล้ว ๗๐๐ ไร่ 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย) 

ปราจีนบุรี : เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลุ่มน  าปราจีนบุรี – บางปะกง 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์) 



            

๓/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 

เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ลุ่มน  าปราจีนบุร ี- บางปะกง 

          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาต้นทุนลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง 
เป็นลุ่มน้้าส้าคัญในภาคตะวันออก มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๐,๓๕๘.๙๙ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ครอบคลุม  
๕ จังหวัด ได้แก่ จ. นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และบางส่วนใน ๖ จังหวัด 
ได้แก่ จ. จันทบุรี สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครราชสีมา และกทม. ลุ่มน้้าปราจีนบุรี-บางปะกง
มีปริมาณน้้าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการในทุก ๆ ด้าน แต่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าในช่วงฤดูฝน ท้าให้
ปริมาณน้้าไหลหลากลงท่วมพื้นที่ราบท้ายลุ่มน้้า เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะประสบปัญหาขาดแคลนน้้า 
และปัญหาการรุ กตั วของน้้ า เค็ มจากอ่ าว ไทยสู่ แม่น้้ าบางปะ กง  และแม่น้้ าปราจีนบุ รี  
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติเห็นความจ้าเป็นในการศึกษา เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้้าต้นทุนลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง ที่สามารถน้าไปสู่ความสมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือก 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง เพื่อให้การตัดสินใจ 
อย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน 
 
 
 
 

(มีต่อ) 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
           
  
 

        



            

๔/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 

เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ลุ่มน  าปราจีนบรุี – บางปะกง (ต่อ) 

          อ่าง เก็บน้้ านฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง)  มีความหมายว่า "อ่ างเก็บน้้ าที่ สร้ างขึ้น 
ตามพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นับเป็นเขื่อน หรืออ่างเก็บน้้าแห่งสุดท้ายที่ได้รับ
พระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเป็นอ่างเก็บน้้าแห่งแรกที่เปิดใช้ใน
รัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๐ เป็นแหล่งน้้าขนาดใหญ่   
อ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา เป็นเขื่อนดินสูง ๓๒.๗๕ เมตร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓,๙๖๗.๕๑ เมตร  
เก็บกักน้้าได้ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะสามารถขยาย
พื้นที่ชลประทานได้ ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งช่วยรักษา
ระบบนิเวศ ผลักดันน้้าเค็ม และน้้าเน่าเสียในแม่น้้าปราจีนบุรี ซึ่งแม่น้้าบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง  
น้้ า เค็มหนุน เป็นประจ้ าทุกปี  ท้ าหน้ าที่ เป็นแนวกัน ชน ป้องกันการบุกรุ กท้ าลายป่ า ไม้ 
ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  
เป็นแหล่ งน้้ าที่ ช่ วย เพิ่ มความชุ่ มชื้ น ในพื้ นที่ ป่ า ไม้  และ เป็นแหล่ งน้้ าส้ าหรับ ให้ ราษฎร 
ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ทั้งปี ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ. ปราจีนบุรี 
            
 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน ์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๗๐๘๖) 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
           
  
 

        



            

๕/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 

          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ รบ. ๓ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ประสาน อบต. ยางหัก ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป่าชุมชน 
บ้านตากแดด และชาวบ้านจิตอาสา ช่วยกันดับไฟป่าบริเวณหุบเขาบ้านตากแดด หมู่ 2  ต. ยางหัก  
อ. ปากท่อ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้้าภาชี สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน และลมพัดแรง  
ท้าให้ไฟลุกลามเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องท้าแนวกันไฟประมาณ ๒ กิโลเมตร ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ 
หน่วยป้องกันฯ ได้รับบาดเจ็บ ๑ นาย ถูกกิ่งไม้เกี่ยวแขนเป็นแผลลึก แพทย์โรงพยาบาลปากท่อ 
เย็บบาดแผล ๔ เข็มให้เรียบร้อย 
         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่รวก และป่าไม้เบญจพรรณ จากการประเมินไฟไหม้ป่าเสียหายแล้ว 
๗๐๐ ไร่ และยังพบสัตว์ป่าพากันวิ่งหนีภัย มีทั้งเก้ง สุนัขจิ้งจอก และอีเห็น ขณะนี้สิ่งที่ต้องการคือ 
เครื่องเป่าลม เป็นอุปกรณ์ดับไฟป่าที่มีประสิทธิภาพ โดยเครื่อง ๑ ตัว สามารถใช้งานได้เท่ากับ
แรงงานคนถึง ๑๐ คน เพราะที่หน่วยฯ มีเพียง ๓ เครื่อง หากได้เพิ่มสามารถช่วยการท้างานดับไฟป่า
ได้เร็วขึ้น 
 
 

ที่มา: ส านักข่าวไทย 
(https://mcot.net/viewtna/๕e๒๑๒ff๔e๓f๘e๔๐af๔๔๑๓๐๖๘) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
           
  
 

        

ไฟลามป่าสงวนปากท่อ - ราชบุรี เสียหายแล้ว ๗๐๐ ไร ่


