
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 

        - https://fm91bkk.com  https://thainews.prd.go.th เสนอข่าว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 จำนวน ๒ ลำ พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ร่วมปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี ๓ ส่วนหน้า โดยเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 จำนวน ๒ ลำ จะประจำการอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ 

เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

เฮลิคอปเตอร์ KA – 32 ได้ขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่าพ้ืนที่ภาคเหนือ ๒ จังหวัด รวม ๖ เที่ยวบิน นอกจากนี้ ในส่วนของ

การสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคพ้ืนดิน ซึ่ง ปภ. ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาเขต

ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ภาคเหนือระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 

ชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำเข้าประจำในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการดับไฟป่าและบรรเทาผลกระทบ  

จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทันทีที่ได้รับการประสาน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.chiangmainews.co.th เสนอข่าว นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า 

ไฟป่ามีสถิติการเกิดสูงในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัดใบและหญ้าแห้งตาย

จำนวนมาก ประกอบกับมีลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม เพ่ือ      

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงขอแนะประชาชนร่วมกันป้องกันการเกิดไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงเก็บกวาด

พื้นที่ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง เตรียมพื้นที่การเกษตร โดยใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืช       

แทนการเผา งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ เพราะไฟอาจลุกลามเป็นไฟป่าและขยายวงกว้างได้ ที่สำคัญ 

ควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่า หากจำเป็นต้องก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิดและใช้น้ำราดดับไฟ   

ให้สนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า นอกจากนี้ ควรสร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลาม โดยจัดทำคันดินกั้น

หรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้านและพ้ืนที่การเกษตร รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว  
          * พล.ต.ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์    
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากรายงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความ 

กดอากาศสูง… 
… 



๒ 

 

กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว
ยังคงมีอากาศหนาว ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น ซี่งบางพื้นที่ยังมีการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงของการหยุดเผาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

          * พ.ท.มนต์ศักดิ์  ประเสริฐสังข์ ครูการบิน โรงเรียนการบินทหารบก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักบินเฮลิคอปเตอร์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๒ (ฮ.ปภ.๓๒) เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ฮ.ปภ.๓๒ 

ปฏิบัติการบินเพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน        

๔๒ เที ่ยวบิน ปริมาณน้ำ ๘๔,๐๐๐ ลิตร ชั ่วโมงการบินของอากาศยาน จำนวน ๒๖ ชั ่วโมง ๓๐ นาที  และ

เตรียมพร้อมปฏิบัติการต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงพบการไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 

     ⚫ ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 175 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อ

ภายในประเทศ 168 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย และจากการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 114 ราย ทำให้    

มียอดผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 14,152 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 24,961 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพ่ิม    

ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 82 รักษาหายเพิ่มอีก 134 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 23 ,697 ราย และ    

ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,182 ราย ขณะที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนัก       

ในพื้นที่ 219 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีผู ้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 110,035,633 ราย ส่วนผู้ป่วย         

ที ่เสียชีวิตได้เพิ ่มจำนวนเป็น 2,429,811 ราย และผู ้ป่วยที ่ร ักษาหายมีจำนวนสะสม 84,851,754 ราย โดย

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนสะสมของผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในโลก 28,381,220 ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้น

เป็นบางพ้ืนที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น

กำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ คาดว่า

จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามา 

ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษา

สุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ไว้ด้วย   
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ปภ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ร่วมปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ  ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควัน
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 จำนวน 2 ลำ จะประจำการอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล ทั้งนี้ วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เฮลิคอปเตอร์ KA – 32 ได้ขึ้น
บินปฏิบัติการดับไฟป่าพ้ืนที่ภาคเหนือ  2 จังหวัด รวม 6 เที่ยวบินคือ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564              
ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 ขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จำนวน 1 เที่ยวบินปริมาน้ำ 9,000 ลิตร และ
วันที่  17 กุมภาพันธ์  2564 ส่ งเฮลิ คอป เตอร์  KA – 32 ขึ้ นบิ นทิ้ งน้ ำดั บ ไฟป่ าในตำบลแม่ แฝก  อำเภอสั นทราย
จำนวน 1 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 33,000 ลิตร ลำพูน วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 ขึ้นบิน        
ทิ้งน้ำดับไฟป่าในตำบลก้อ อำเภอลี้ จำนวน 4 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 108,000 ลิตร นอกจากนี้ ในส่วนของการสนับสนุนภารกิจ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคพ้ืนดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาเขต
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ภาคเหนือระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย  รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง    
ชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำเข้าประจำในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือให้พร้อมปฏิบัติการดับไฟป่าและบรรเทาผลกระทบจาก
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทันทีที่ได้รับการประสาน ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยและขอความช่วยเหลือ   
ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.) https://fm91bkk.com  https://thainews.prd.go.th 
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Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ไฟป่าลามภาคเหนือฮอตสปอต666จุด

รหัสข่าว: C-210218008063(18 ก.พ. 64/04:21) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 129.14 Ad Value: 122,683 PRValue : 368,049 คลิป: สี่สี(x3)



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..18..เดือน..กุมภาพันธ์.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.....จำนวน…1..แผ่น
 

 

ปภ. แนะประชาชนร่วมกันป้องกันไฟป่า…อย่างปลอดภัย 
 

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ไฟป่ามีสถิติการเกิดสูงในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัด
ใบและหญ้าแห้งตายจำนวนมาก ประกอบมีลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงขอแนะประชาชนร่วมกันป้องกันการเกิดไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บกวาดพ้ืนที่
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง เตรียมพ้ืนที่การเกษตร โดยใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา งดเว้นการ
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช ไม่เผาหญ้าเพ่ือทำทางเดินในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้า ไม่เก็บ
หาของป่าหรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟรมควัน เพราะไฟอาจลุกลามเป็นไฟป่าและขยายวงกว้างได้  ที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการจุด
ไฟหรือก่อกองไฟในพ้ืนที่ป่า หากจำเป็นต้องก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิดและใช้น้ำราดดับไฟให้สนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกัน
เพลิงลุกลามเป็นไฟป่า นอกจากนี้ ควรสร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลาม โดยจัดทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบ
บริเวณบ้านและพ้ืนที่การเกษตร รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟ ไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง ทั้งนี้การเพ่ิมความระมัดระวังในการ
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ การงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวชายป่าและในพ้ืนที่ป่าไม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
ได้ ท้ายนี้  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM รวมถึงติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.) www.chiangmainews.co.th 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24487
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: อนุทินสยบโควิดปทุม ลุยตรวจสองตลาดชื่อดัง

รหัสข่าว: C-210218021001(18 ก.พ. 64/03:15) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 41.16 Ad Value: 43,218 PRValue : 129,654 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน ไทยตอนบนเจอฝน-ลมแรง เย็นลง 1-3 องศา

รหัสข่าว: I-I210218000542 หน้า: 1/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/645656
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน ไทยตอนบนเจอฝน-ลมแรง เย็นลง 1-3 องศา

รหัสข่าว: I-I210218000542 หน้า: 2/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/645656
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน ไทยตอนบนเจอฝน-ลมแรง เย็นลง 1-3 องศา

รหัสข่าว: I-I210218000542 หน้า: 3/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/645656
https://www.posttoday.com

