
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุบัตภิัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 
        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๑ เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย สูงกว่าปกติ ทั้งอัคคีภัย 
อุบัติภัยจากประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจึงได้บูรณาการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกัน
อุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนผ่านกลไกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร    
ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ ด้าน
การเตรียมความพร้อม โดยสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอัคคีภัย อาทิ สถานประกอบการ สถานบริการ 
พื้นที่ชุมชน พร้อมกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึง  
วางแนวทางป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ โดยจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ให้เข้มงวดตรวจสอบ โป๊ะเรือ ท่าเทียบ
เรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมทางน้ำให้มีความปลอดภัย อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ
ด้านสาธารณภัย และระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน      
ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน พร้อมจัดตั้งจุดตรวจในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน นอกจากนี้ มุ ่งการสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุด
ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายกรณีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้านการเผชิญเหตุ สนธิกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประสานการปฏิบัติกับทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในการ
ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้
อย่างทันท่วงที ตลอดจนคุมเข้มด้านความปลอดภัยพื้นที่ที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
เพ่ือสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสิริมงคล 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  

           * พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด – ๑๙ 

ในประเทศไทย รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๘๒๙ ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ๘๒๒ ราย  

ติดเชื้อจากต่างประเทศ ๗ คน ยอดผู้ป่วยสะสม ๑๘,๗๘๒ คน ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๘,๗๘๒ คน ยอดหายสะสม 

๑๑,๖๑๕ คน อยู่ระหว่างรักษา ๗,๐๙๐ คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดเสียชีวิตคงที่ ๗๗ คน ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 

๘๒๙ ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวัง ๙๑ ราย อยู่ที่ สมุทรสาคร ๗๙ คน และนครปฐม นนทบุรี ขอนแก่น ราชบุรี 

             ลพบุรี… 
… 



๒ 

 

ลพบุรี สมุทรสงคราม จังหวัดละ ๑ คน ส่วนผู้ป่วยค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๗๓๑ ราย ส่วนใหญ่พบในจังหวัด

สมุทรสาคร ๗๒๒ คน มหาสารคาม ๔ คน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปทุมธานี ระยอง และสมุทรสงคราม จังหวัดละ       

๑ คน ส่วนผู้ที ่ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศ ๗ คน เดินทางมาจากไอร์แลนด์ ๒ คน บาร์เรน สหรัฐอเมริกา      

สหราชอาณาจักร และอียิปต์ ประเทศละ ๑ คน สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ทั่วโลก ส่งผลให้     

มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม ๑๐๓ ล้านคน ยอดผู้เสียชีวิต ๒.๒๓ ล้านคน ส่วนสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อรวม ๒๖.๖ ล้านคน 

ยอดผูเ้สียชีวิต ๔๕๐,๒๘๑ คน 

          * นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบแนวทางเกี่ยวกับการบริหารวัคซีนโควิด - ๑๙ โดยให้ยึดหลักการกระจาย

วัคซีนอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจะบริหารแผนการฉีดวัคซีน          

อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามประเมินผลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด คาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนให้คนไทยรายแรกได้

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.tmd.go.th เสนอข่าว  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง

ที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง 

ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๒ องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะที่

ลมตะวันตกระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีอุณหภูมิดลง ๒ - ๔ องศาเซลเซียส ขอให้

ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย

และภาคใต้จะมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ทะเลมีคลื่นสู ง

ประมาณ ๒ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24474
วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/Hot Social

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ปภ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันอุบัติภัย - สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

รหัสข่าว: C-210201021021(1 ก.พ. 64/04:36) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 27.16 Ad Value: 23,086 PRValue : 69,258 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23022
วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: โควิดระลอกใหม่ ทะลักหมื่น มหาชัยติดสะสม

รหัสข่าว: C-210201009089(1 ก.พ. 64/03:14) หน้า: 1/5

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 270.85 Ad Value: 595,870 PRValue : 1,787,610 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23022
วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: โควิดระลอกใหม่ ทะลักหมื่น มหาชัยติดสะสม

รหัสข่าว: C-210201009089(1 ก.พ. 64/03:14) หน้า: 2/5

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 270.85 Ad Value: 595,870 PRValue : 1,787,610 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23022
วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: โควิดระลอกใหม่ ทะลักหมื่น มหาชัยติดสะสม

รหัสข่าว: C-210201009089(1 ก.พ. 64/03:14) หน้า: 3/5

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 270.85 Ad Value: 595,870 PRValue : 1,787,610 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23022
วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: โควิดระลอกใหม่ ทะลักหมื่น มหาชัยติดสะสม

รหัสข่าว: C-210201009089(1 ก.พ. 64/03:14) หน้า: 4/5

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 270.85 Ad Value: 595,870 PRValue : 1,787,610 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23022
วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11, 12

หัวข้อข่าว: โควิดระลอกใหม่ ทะลักหมื่น มหาชัยติดสะสม

รหัสข่าว: C-210201009089(1 ก.พ. 64/03:14) หน้า: 5/5

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 270.85 Ad Value: 595,870 PRValue : 1,787,610 คลิป: สี่สี(x3)



 

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

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
 

ประจำวันที่ 1 กมุภาพันธ ์2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง   
ที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับ   
มีหมอกบางในตอนเช้า ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้   
จะทำให้ภาคเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้จะมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ทะเล     
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 

 

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


