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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ไฟป่าหมอกควัน 
   หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓ www.chiangmainews.co.th https://thainews.prd.go.th https://today.line.me 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๒ (ภาพข่าว) เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ที่ปฏิบัติการบินเพื่อควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
โดยนายบุญธรรม กล่าวว่า สถานการณ์ภาพรวมของไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา              
มีจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ลดลงกว่าร้อยละ ๕๐ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่    
๑๗ ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ยังเกิดจุดความร้อนเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเกิดเหตุ            
เฉพาะพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของทีมสนามในเขตป่าต่างๆ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกองทัพบกได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์                   
ที่ใช้ในการดับไฟป่าทั้งภาคพื้นและอากาศยาน โดยระดมเครื่องจักรกลอุปกรณ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสนับสนุนพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ได้เข้าประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึง                
ได้นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 มาประจำการทีจ่งัหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน โดยมกีองทัพภาคท่ี ๓ 
จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เป็นหน่วย
ประสานดำเนินการ  

  www.chiangmainews.co.th https://thainews.prd.go.th https://today.line.me เสนอข่าว นายบุญธรรม 
เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การเตรียมข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำนวัตกรรมมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นต้นแบบให้กับ
พื้นที่อื่น ๆ นำไปปรับใช้ โดยอาศัยหลักการร่วมกันระหว่างวิถีชีวิต ป่า และการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวกลางในการเชื่อมวิถีชีวิตความจำเป็นกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการพยากรณ์ระบบระบายอากาศล่วงหน้า
เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยการตัดสินใจได้ว่า ควรจะทำอะไรในช่วงเวลาไหนสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุบัติเหตุเรือล่ม 
   www.posttoday.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเกิดเหตุเรือประมุง ก.โชคชัย

สมบูรณ์ ๑ ระวางขับ ๔๐ ตันกรอส ล่มบริเวณอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่งตรงข้ามวัดบางไทรย้อย อำเภอชะอำ ประมาณ 
๑๗ ไมล์ทะเล (๓๐ กิโลเมตร) ซึ่งมีลูกเรือทั้งหมด ๙ ราย ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหาร 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือ 

 
 
 

 

• ภัยแล้ง ... 

http://www.posttoday.com/


๒ 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

ภัยแล้ง 
   หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๑ เสนอข่าว กลุ่มชาวนาในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เร่งสูบน้ำ

จากแหล่งน้ำธรรมชาติลงสู่คลองน้ำสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ปลูกข้าวนาปรัง  หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ขณะที่
สำนักงานเกษตรอำเภอพิมายออกประกาศเตือนให้งดน้ำนาปรัง เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนพิมายมีปริมาณไม่เพียงพอ
สนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง นอกจากนี้ ปริมาณน้ำภายในลำน้ำชีที่ไหลผ่านอำเภอแก้มสนามนางมีปริมาณน้ำ
ลดลง ซ่ึงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในชุมชน จึงอาจทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำใช้ในภาคการเกษตร 
ประชาชนในพื้นท่ีจงึขอให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๒ เสนอข่าว สถานการณ์น้ำโขงจังหวัดนครพนม ยังวิกฤติลดระดับต่อเนื่องตั้งแต่  

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ล่าสุดระดับน้ำโขงบางจุดเกิดหาดทรายเป็นพ้ืนที่กว้างระยะทางยาว น้ำในน้ำโขงนิ่ง ไม่ไหลเชี่ยว ทำให้เกิด

การตกตะกอนกลายเป็นสีฟ้าครามคล้ายทะเล เป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ               

ของประเทศเพื่อนบ้านทำให้ระบบนิเวศเริ่มพัง โดยเฉพาะลำน้ำสาขาสายหลัก ทั้งลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราวและลำนำ้ก่ำ 

มีปริมาณน้ำน้อย ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงมากที่สุด และส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลาน้ำโขงไม่สามารถ

วางไข่ตามฤดูกาลได้ 

โรค COVID-19 

   หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  

   - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ

ภายในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๙๒ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริหาร ๔๘ ราย ผู้ป่วยจากการ

คัดกรองเชิงรุก ๓๘ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๖ ราย รวมสะสม ๒๕,๔๑๕ ราย 

แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๒,๗๑๙ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๒,๖๙๖ ราย รักษาหายป่วยแล้ว 

๒๔,๒๘๕ ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๑,๐๔๗ ราย เสียชีวิตสะสม ๘๓ ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาด       

รอบใหม่ สะสม ๒๑,๑๗๘ ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๔,๓๙๓ ราย ผู้ป่วยรายใหม่ ๕,๘๖๓ ราย และ             

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๙๒๒ ราย และผู้เสียชีวิตสะสม ๒๓ ราย ส่วนสถานการณ์โควิด – 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ

รวม ๑๑๑,๖๔๘,๐๕๕ ราย เป็นผู้ติดเชื ้อรายใหม่ ๓๗๒,๓๙๖ ราย อาการรุนแรง ๙๔,๔๔๘ ราย รักษาหายแล้ว 

๘๖,๘๑๔,๖๙๑ ราย เสียชีวิต ๒,๔๗๒,๒๙๘ ราย ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงสุด จำนวน ๒๘,๗๐๗,๔๗๓ ราย 

         - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีการ
ประชุม ศคบ. ชุดใหญ่ จะมีการพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านอาหาร และเปิดสถานบันเทิง 
โดยจะพิจารณาอย่างรอบครอบที่สุด 
 
 
 
 

เว็บไซต์... 



๓ 
พยากรณ์อากาศ 

      เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน              
มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๓ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณ           
ยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง   
ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวังในระยะนี้   
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อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังผลการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ 
  
  ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานในศูนย์
บัญชาการฯ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ ให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปถึงกรอบการทำงาน แนวทางการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 และมีการประชุมทุกวัน เพ่ือ
พิจารณาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะจองการขอใช้ไฟผ่านแอปพลิเคชัน FireD ล่วงหน้า 3 วัน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คีย์ข้อมูลเข้ามา เพ่ือให้คณะทำงานศูนย์บัญชาการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพของอากาศในห้วงเวลานั้น 
เหมาะสมกับการที่จะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือไม่มากน้อยเพียงใด จากนั้นก็จะเป็นการรับทราบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่
ละพ้ืนที่ที่ร้องขอ ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์บัญชาการฯ ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล้ว 130,250.8 ไร่  
  ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การเตรียมข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยนำนวัตกรรมมาใช้ประกอบการบริหารจัดการ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ นำไปปรับใช้ โดยอาศัย
หลักการร่วมกันระหว่างวิถีชีวิต ป่า และการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการเชื่อมวิถีชีวิตความจำเป็นกับภัยที่อาจ
เกิดข้ึนได้ โดยเฉพาะการพยากรณ์ระบบระบายอากาศล่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยการตัดสินใจได้ว่า ควรจะทำอะไรในช่วงเวลาไหน 
สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปีที่: 41 ฉบับที่: 14544
วันที่: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 2(กลาง)

ภาพข่าว: คุมไฟป่า

รหัสข่าว: C-210222005047(22 ก.พ. 64/06:13) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 10.27 Ad Value: 9,243 PRValue : 27,729 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:32
หัวข้อข่าว: พบแล้ว2ศพลูกเรือประมงล่มกลางทะเลอ่าวไทยยังสูญหายอีก2

รหัสข่าว: I-I210222000046 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/local/645966
https://www.posttoday.com
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 11044
วันที่: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: พิมายแล้งหนัก-งดทำนาปรัง

รหัสข่าว: C-210222012072(22 ก.พ. 64/04:56) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.03 Ad Value: 20,933 PRValue : 62,799 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26065
วันที่: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: น้ำโขงวิกฤติ-ระดับน้ำเฉลี่ยแค่1ม.

รหัสข่าว: C-210222004053(22 ก.พ. 64/03:57) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 18.47 Ad Value: 20,317 PRValue : 60,951 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15688
วันที่: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: ลุ้นปลดล็อกผับ-ดริงก์ในร้าน

รหัสข่าว: C-210222020021(22 ก.พ. 64/05:17) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 95.48 Ad Value: 147,994 PRValue : 443,982 คลิป: สี่สี(x3)
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Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 95.48 Ad Value: 147,994 PRValue : 443,982 คลิป: สี่สี(x3)



            

ฉบับประจ ำวันที.่..22... เดือน....กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 
 

ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า 
ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
บริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ อนึ่ง พายุโซนร้อน “ตู้เจวียน” บริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ 
ในวันนี้ (22 ก.พ. 64) และจะอ่อนกำลังลง โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 
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