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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 อุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 
           www.mgronline.com www.chiangmainews.co.th  www.news1005.mcot.net  www.ryt9.com   
www.thainews.prd.go.th เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า 
ช่วงเทศกาลตรุษจีน มักมีการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้บรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง และบางพื้นที่
การจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพ่ือความปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยเฉพาะการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหาร  
ปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน จุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน               
เผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิด จะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟปลิวไปติดวัสดุอื ่น จนทำให้เกิด              
เพลิงไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะโคมไฟประดับและไฟกะพริบ
บริเวณศาลเจ้า รวมถึงปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน นอกจากนี้ ไม่จุดพลุประทัด ดอกไม้เพลิงในพื้นที่เสี่ยง
เพลิงไหม้ โดยเฉพาะภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟฟ้าและวัสดุที่ติดไฟง่าย ควรจุดในที่โล่งแจ้งและออกห่างจาก
บริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า ๑๐ เมตร ไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้ว เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตา              
ทำให้ตาบอด รวมถึงไม่นำประทัดที่จุดไฟไม่ติดหรือดับก่อนระเบิดมาจุดซ้ำ เพราะอาจระเบิดและทำให้เกิดอันตรายได้ 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วน
นิรภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือต่อไป 
         

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

 มลพิษทางอากาศ 
   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยารายงานในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จะมีลมอ่อนและอากาศนิ่ง ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ิมความเข้มงวดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดควันดำร่วมกับกองบังคับการ
ตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ตั้ งจุดตรวจรถยนต์ที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 
๒๐ จุด รวมถึงตรวจควันดำบริเวณท่ีจอดรถโดยสาร รถบรรทุก และรถยนต์ที่ปล่อยควันดำตามท่ีประชาชนแจ้งเบาะแส 
และได้เพ่ิมความถ่ีในการฉีดล้างใบไม้ ล้างถนน และบริเวณพ้ืนที่กอ่สร้าง 

  

 

หนังสือพิมพ.์.. 

http://www.thainews.prd.go.th/


๒ 

       หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๔ คอลัมน์เวทีพิจารณ์นโยบายสาธารณะ หัวข้อข่าว PM2.5 คุณภาพอากาศเริ่มมีผล
ต่อสุขภาพ เสนอข่าว ในช่วงเวลาเดียวกับการระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 สูงกว่า
มาตรฐานเริ่มเกิดขึ้น ประเทศไทยเคยมีค่าคุณภาพอากาศแย่ที่สดของโลกในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ค่า AQI ๒๗๑ ค่า PM2.5 อยู่ที่ ๑๗๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังตรวจพบค่า PM2.5            
สูงเกิน ๓๗๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในหลายจุดของช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และคุณภาพอากาศแย่ลงอีกในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ โดยค่า PM2.5 ในอำเภอเมืองเชียงใหม่สูงถึง ๔๔๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่อำเภออมก๋อย             
สูง ๗๑๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัญหาฝุ่น PM2.5 เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
รวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรภจำนวนมากในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ฝุ่นจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งนี้ 
จากข้อมูลของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ พบว่า จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 มีค่าเกนิมาตรฐาน
ในปี ๒๕๖๓ ภาคเหนือรวม ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยค่าเฉลี่ยในช่วง ๔ เดือน 
(มกราคม - เมษายน ๒๕๖๓) มีจำนวนวันที่คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพตั้งแต่ร้อยละ ๒๙.๘ ในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ ร้อยละ ๗๒.๔ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสูงสุดร้อยละ ๙๑.๑ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และลงมาที่ร้อยละ 
๖๙.๑ ในเดอืนเมษายน ๒๕๖๓ ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองยาวนานกว่า ๔ เดือน  

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  
     หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์              

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อใหม่ ๑๗๙ ราย 
มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๒๓ ราย ในจำนวนนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาคร ๑๐๙ ราย สมุทรสงคราม ๒ ราย 
และมาจากการต้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๖ ราย ในจำนวนนี้มาจากการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร ๕๐ ราย 
นนทบุรี ๒ ราย สมุทรสงคราม ๔ ราย นอกจากนี้เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๑๐ ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 
๒๓,๗๔๖ ราย หายป่วยสะสม ๑๕,๓๖๖ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๕,๓๐๑๘ ราย ผู้เสียชีวิต ๗๙ ราย ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๐๗ ,๐๐๔,๔๔๔ ราย เสียชีวิต
สะสม ๒,๓๓๖,๒๔๒ ราย 

   
พยากรณ์อากาศ 

          www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้า
คะนองและมีลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที ่จะเกิดขึ้น              
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยในช่วงวันที่               
๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง บริเวณภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง             
๔ - ๖ องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 
๒ - ๔ องศาเซลเซียส  ทั้งนี้ เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื ่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคคลุมภาคตะวันออก                     
เฉียงเหนือ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื ้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก                           
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปภ.แนะป้องกันอัคคีภยัช่วงเทศกาลตรุษจีน 
  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน มักมีการจุดธูปเทียนบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้บรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง และบางพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง 
ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ 
โดยเฉพาะการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนประกอบอาหารปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน จุดธูปเทียนในภาชนะ
ทนไฟและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิด จะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟปลิวไปติด
วัสดุอื่น จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะโคมไฟประดับและไฟกะพริบ
บริเวณศาลเจ้า รวมถึงปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน 
  นอกจากนี้ ไม่จุดพลุประทัด ดอกไม้เพลิงในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟฟ้าและวัสดุที่ติดไฟ
ง่าย ควรจุดในที่โล่งแจ้งและออกห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้ว เพ่ือป้องกันสะเก็ด
ไฟกระเด็นเข้าตา ทำให้ตาบอด รวมถึงไม่นำประทัดที่จุดไฟไม่ติดหรือดับก่อนระเบิดมาจุดซ้ำ เพราะอาจระเบิดและทำให้เกิดอันตรายได้ 
  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM 
รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือต่อไป 
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