
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• ภัยแล้ง 

- หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๑ หัวข้อข่าว ปภ.ประสานทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง             

ลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา             

สาธารณภัย เปิดเผยว่า แม้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ แต่สถานการณ์น้ำ             

ในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักมีปริมาณน้ำอยู ่ในเกณฑ์น้อย เนื ่องจากในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓               

มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ

อุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 

จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 

ภายใต้กลไกการบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               

มุ่งบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านกลไกหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน ๓ กลุ่ม

ภารกิจ ดังนี้ ๑.กลุ่มพยากรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินน้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้ำ            

๒.กลุ่มบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่วางแผนการจัดสรรน้ำ รวมถึงกำหนดแนวทางการระบายน้ำและสำรองน้ำ

ไว้ใช้ประโยชน์ ๓.กลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บูรณาการฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และ

ภาคเอกชน จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ 

โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงพื้นที ่อย่างรอบด้านใน ๕ แนวทาง ได้แก่ ๑) การทบทวนแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง             

เพื่อสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพ่ือป้องกันปัญหา             

การแย่งชิงน้ำ ๒) การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ โดยสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง           

ขาดแคลนน้ำ แนวทางรับมือให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยและสภาพพื้นที่ ๓) การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำ

เพื่อการเกษตร โดยดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๓/๖๔ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกำหนดมาตรการลดผลกระทบกรณีไม่สามารถสนับสนุนน้ำ               

เพ่ือการเกษตร อีกท้ังประสานการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือเติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำให้ได้มาก ๔) การกำหนด

แนวทางการใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ เฝ้าระวังและคุมเข้มไม่ให้มีการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ 

ควบคูกั่บการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ำเสีย รวมถึงสำรวจเส้นทางคมนาคมเลียบคลอง ลำน้ำ หรือ

แม่น้ำ เพื่อวางมาตรกรป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ๕) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ทั้งข้อมูล

สถานการณ์น้ำ และมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ควบคู่กับการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 
อัคคีภัย… 

… 



๒ 

 

• อัคคีภัย 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๐ เสนอข่าว ร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ  ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปี มักเกิดเพลิงไหม้
บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมลพิษในอากาศ จังหวัดนครปฐมจึงได้ลงพื้นที่
ประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเฝ้าระวังอัคคีภัย             
โดยขอความร่วมมือประชาชน จัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือนให้ปลอดภัย ไม่จุดยากันยุง หรือธูปเทียนทิ้งไว้              
ไม่เผาหญ้าแห้งในบริเวณท่ีมีวัสดุติดไฟง่าย เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน กำจัดวัสดุ
ที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากที่อยู่อาศัย ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชุดรุดมาใช้งาน และเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า จะช่วยลดความเสี่ยงอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ               
สาธารณภัย โดยสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ @1784DDPM ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเหตุ           
สาธารณภัย เพ่ือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานให้ความ
ช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคน เพิ่มเพื่อนเป็นสมาชิกกลุ่ม ปภ. รับแจ้งเหตุ             
๒๔ ชั่วโมง เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ในสังคม 

• พายุฝนฟ้าคะนอง 
หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว นายธวัชชัย ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา           

สาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง               
ลมกระโชกแรงและลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา โดยแจ้งเตือนไปยังทุกพื้นที่ 
ให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า ไม่อยู่กลางแจ้ง และไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
หรือปา้ยโฆษณา  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
• ไฟป่า-ภัยแล้ง 

หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง             

สั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ภูเขาและพื้นที่

ยากต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ พร้อมสั่งให้จัดทำแผนงาน การใช้

ที่ดินจากที่สาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพือ่การเกษตร 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว พญ. พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) แถลงว่า วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประเทศไทย           

มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม ๒๓๗ ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ ๒๒๕ ราย  มาจากต่างประเทศ ๑๒ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม 

หายป่วยเพิ่ม ๖๖๘ ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมรวม ๒๓,๓๗๑ ราย หายป่วยสะสม ๑๖,๙๔๒ ราย อยู่ระหว่าง                

การรักษา ๖,๓๕๐ ราย เสียชีวิตสะสม ๗๙ ราย  

พยากรณ์… 

… 
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พยากรณ์อากาศประจำวัน 
- www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก                

ได้เคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในขณะที่
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชน
ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที ่จะเกิดขึ้น              
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า 
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง           
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อนึ่ง ในช่วงวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุ                   
ฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง โดยจะมีลูกเห็บตกบางพื ้นที ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง และ              
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24479
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/Hot Social

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปภ.ประสานทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ

รหัสข่าว: C-210208021026(8 ก.พ. 64/03:21) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 26.53 Ad Value: 22,550.50 PRValue : 67,651.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26051
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปภ.นครปฐมเดินหน้าเชื่อมเครือข่ายการช่วยเหลือ

รหัสข่าว: C-210208004060(8 ก.พ. 64/03:56) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 18.40 Ad Value: 38,640 PRValue : 115,920 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15674
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'นิพนธ์'ลุยเหนือสั่งแก้ไฟป่า-ภัยแล้ง

รหัสข่าว: C-210208020020(8 ก.พ. 64/03:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.15 Ad Value: 21,065 PRValue : 63,195 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11030
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่โต้วัคซีนไม่ช้า พบอีก17 กทม.ตรวจฝั่งธนฯ

รหัสข่าว: C-210208012043(8 ก.พ. 64/04:10) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 208.92 Ad Value: 323,826 PRValue : 971,478 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11030
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่โต้วัคซีนไม่ช้า พบอีก17 กทม.ตรวจฝั่งธนฯ

รหัสข่าว: C-210208012043(8 ก.พ. 64/04:10) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 208.92 Ad Value: 323,826 PRValue : 971,478 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11030
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่โต้วัคซีนไม่ช้า พบอีก17 กทม.ตรวจฝั่งธนฯ

รหัสข่าว: C-210208012043(8 ก.พ. 64/04:10) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 208.92 Ad Value: 323,826 PRValue : 971,478 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11030
วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่โต้วัคซีนไม่ช้า พบอีก17 กทม.ตรวจฝั่งธนฯ

รหัสข่าว: C-210208012043(8 ก.พ. 64/04:10) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 208.92 Ad Value: 323,826 PRValue : 971,478 คลิป: สี่สี(x3)
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พยากรณ์อากาศประจําวนั
ขอ้มลูยอ้นหลงั : -- เลอืกวนัที� --    สาํหรบัพมิพ์   

ประจาํวนัที� 8 กมุภาพนัธ์ 2564

ลกัษณะอากาศท ั�วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั�วโมงขา้งหน้า คลื�นกระแสลมฝ่ายตะวนัตกไดเ้คลื�อนผา่นประเทศเมยีนมาเขา้ปกคลุมบรเิวณภาคเหนือตอนบน และประเทศ
ลาวลกัษณะเชน่นี�ทาํใหภ้าคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเนือตอนบนมพีายฝุนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมลูีกเห็บตกบางพื�นที� ในขณะที�
บรเิวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นกาํลงัออ่นปกคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต ้ทาํใหภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวนัออก ยงัคงมอีากาศเย็นกบัมหีมอกในตอนเชา้ ขอใหป้ระชาชนในบรเิวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนระวงัอนัตราย
จากพายฝุนฟ้าคะนองที�จะเกดิขึ�น โดยหลีกเลี�ยงการอยูใ่นที�โลง่แจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ ่และป้ายโฆษณาที�ไมแ่ข็งแรง รวมถงึระวงัอนัตรายจากฟ้าผา่
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสยีหายที�จะเกดิตอ่ผลผลติทางการเกษตรไวด้ว้ย สาํหรบัมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที�พดัปกคลุม
อา่วไทยและภาคใตม้กีาํลงัปานกลาง ทาํใหค้ลื�นลมบรเิวณอา่วไทยตอนลา่งมคีลื�นสงูประมาณ 2 เมตร 
อนึ�ง ในชว่งวนัที� 8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2564 บรเิวณประเทศไทยตอนบนจะมพีายฝุนฟ้าคะนองและมลีมกระโชกแรง โดยจะมลูีกเห็บตกบางพื�นที�ใน
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัจากนั�นอณุหภมูจิะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สว่นภาคกลาง
และภาคตะวนัออก รวมท ั�งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อณุหภมูจิะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี�ลมที�พดัปกคลุมประเทศไทยตอนบนมกีาํลงัออ่นลง ทาํใหย้งัคงมกีารสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัมมีาก

 คน้หา      1182 สายดว่น อต.   |  facebook  |  English

หนา้แรก สภาพอากาศ ภมูอิากาศ วชิาการ บรกิาร ประกาศ เกี�ยวกบัเรา

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/reports/DailyForecast/2021-02-08-0600.pdf
https://www.facebook.com/tmd.go.th
https://www.tmd.go.th/en

