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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

น้ำประปาเค็ม 
   หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๙ เสนอข่าว นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กล่าวถึง

แนวทางควบคุมค่าความเค็มในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ว่า สำนักการระบายน้ำได้ประชุมกาหรือร่วมกับกรมชลประทาน 
การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานคร           
จะสนับสนุนการผลักดันลิ่มความเค็มหรือการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้มวลน้ำเค็มรุกสูงขึ้นมาใกล้ลำน้ำเจ้าพระยา รวมถึง           
ใช้สถานีสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันปัญหาน้ำเค็มจากแม่น้ำรุกเข้ามา
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบค่าความเค็มเป็นประจำทุกวัน หากมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานจะควบคุมการเปิดปิดประตู
ระบายน้ำ ลดการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาไหลเวียน และใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจาโรงบำบัดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานครรวมกับน้ำในพื้นที่ เพ่ือเจือจางความเค็ม โดยใช้ระบบอาคารบังคับน้ำ ทั้งประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ 
และอุโมงค์ระบายน้ำเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

ไฟป่าหมอกควัน 
   หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓ คอลัมน์ข่าวสั้น เสนอข่าว นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพ่ือ
รับทราบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการร้องขอเข้ามาล่วงหน้า ๓ วัน สวนใหญ่เป็นพื้นที่
อำเภอทางใต้ของเชียงใหม่ โดยศูนย์บัญชาการฯ ได้กำหนดให้วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้งดการบริหาร
จัดการเชื้อเพิลงทุกชนิดในทุกพื้นที่ของเชียงใหม่ เพราะมีบางส่วนที่ไฟเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการร้องขอการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิง ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจุดความร้อนที่เกิดขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในจุดความร้อนที่เกิดขึ้น
นอกพ้ืนที่ร้องขอ รวมถึงจุดความร้อนท่ีเกิดข้ึนบริเวณรอบๆ เชียงใหม่ เนื่องจากมีการสะสมของมลพิษทางอากาศสูงขึ้น 
และทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 เพ่ิมสูงขึ้น 

หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๘ เสนอข่าว  
- พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ใรฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า

หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไฟป่าหมอกควัน
และฝุ ่นละอองภาคเหนือ โดยมีการรายงานพื้นที ่ภาคเหนือเริ ่มมีการสะสมของฝุ่ นละอองและหมอกควันมากขึ ้น โดย                     
๑๗ จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓๒ - ๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ยกเว้นบางพื้นที่มีค่า PM2.5 และค่า AQI อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ 
เนื่องจากพบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ขณะที่มีการพบจุดความร้อน ๑๘๗ จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

 

พ้ืนที่ป่าสงวน ... 



๒ 
พ้ืนป่าสงวนฯ และเขต ส.ป.ก. ซึ่งได้มีการสั่งการให้ชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก ๑๕ ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่  เพื่อสร้าง              
การรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูลสุขภาพในช่วงที่เกิดหมอกควัน รวมถึงรณรงค์ลดการเผาในพ้ืนที ่

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดยสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง ๕๑ - ๘๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับ       
สีส้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวัดได้สูงสุดที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จั งหวัดลำปาง วัดได้ ๘๓ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  
ภยัแล้ง 
   หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๗ เสนอข่าว สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที ่จังหวัด

นครราชสีมา โดยพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า ๓๐๐ หลังคาเรือน ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยสระน้ำสำหรับกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปริมาณน้ำ
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
โรค COVID-19 
   หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่           
๗๒ ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อภายในประเทศ ๖๙ ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ๓ ราย หายป่วยเพิ่ม ๖๘๐ ราย ไม่มี
ผู ้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้มีผู ้ติดเชื้อสะสม ๒๔,๗๘๙ ราย รักษาหายสะสม ๒๓,๕๖๓ ราย ยังรักษาตัวอยู่ ๑,๑๔๑ ราย 
เสียชีวิตสะสม ๘๒ ราย ภาพรวมการติดเชื้อในแต่ละจังหวัดที่ลดลงมาทุกสัปดาห์เหลือ ๑๑ จังหวัด และในสัปดาห์นี้            
มี ๑๖ จังหวัดที่มีการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน แต่อยู่ในการควบคุมดูแล  

     
พยากรณ์อากาศ 

      www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหร ือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออก                          
เฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้              
แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีหมอกหนา          
ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ้าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ 
 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14539
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: กทม.จับมือกรมชล-กปน.เร่งแก้น้ำเค็ม พร้อมบริการรถน้ำ-ถังสเตนเลสจุดวิกฤติ

รหัสข่าว: C-210217005017(17 ก.พ. 64/06:05) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 38.35 Ad Value: 34,515 PRValue : 103,545 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8863
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: เชียงใหม่งดจัดการเชื้อเพลิง 19-20 ก.พ.

รหัสข่าว: C-210217008008(17 ก.พ. 64/03:14) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 13.58 Ad Value: 10,185 PRValue : 30,555 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15683
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ภาคเหนือหมอกควันหลายจังหวัด

รหัสข่าว: C-210217038018(16 ก.พ. 64/08:09) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 21.79 Ad Value: 23,969 PRValue : 71,907 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15683
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: โคราชแล้ง-สระน้ำแห้งสุดรอบ10ปี

รหัสข่าว: C-210217020033(17 ก.พ. 64/02:34) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 30.30 Ad Value: 33,330 PRValue : 99,990 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11039
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: ปทุมโควิดพุ่งไม่หยุด-ติดเชื้ออีก73

รหัสข่าว: C-210217012034(17 ก.พ. 64/05:36) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 95.57 Ad Value: 148,133.50 PRValue : 444,400.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11039
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: ปทุมโควิดพุ่งไม่หยุด-ติดเชื้ออีก73

รหัสข่าว: C-210217012034(17 ก.พ. 64/05:36) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 95.57 Ad Value: 148,133.50 PRValue : 444,400.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: กรมอุตุฯเผยอากาศวันนี้ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ตะวันออกมีฝนตกสัญจรระวังหมอก

รหัสข่าว: I-I210216000516 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/645459
https://www.posttoday.com
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