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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พายุฤดูร้อน 
   www.matichon.co.th  www.naewna.com https://thainews.prd.go.th  www.prd.go.th เสนอข่าว นายชัยณรงค์ 

วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า 
เพื่อความปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่เสี ่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตาม
พยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง 
และหลังคาบ้านพร้อมจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก หากพบเห็น
เสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตนปลอดภัย ในช่วงที่เกิดพายุ             
ฝนฟ้าคะนองหากอยู่ในอาคารไม่ควรอยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า รวมถึงควรปิดประตูและ
หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยป้องกัน            
การถูกฟ้าฝ่า กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพ่ือป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุ           
ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า นอกจากนี้ ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า จะช่วย
ป้องกันการถูกฟ้าผ่า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า   

 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

ภัยแล้ง 
   หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนหลายพื้นที่                   

ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่บ้านโนนกราด หมู่ ๑๐ ตำบล
ลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง ปริมาณน้ำภายในแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอด ประชาชนกว่า 
๔๐ หลังคาเรือนเริ่มขาดแคลนน้ำใช้ จำเป็นขอใช้น้ำจากหมู่บ้านอื่น เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน
นาน ๒ ปี รวมถึงไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน ขณะที่สระผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเป็นสระปิดรองรับน้ำฝนที่ตกมาตามฤดูกาล
เท่านั้น 

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๖ คอลัมน์บทความพิเศษ หัวข้อข่าว วิกฤติน้ำปี ๖๔ ‘แล้งหนัก-น้ำเค็มรุก’ เสนอข่าว 
ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤติภัยแล้งหนัก เนื่องจากปริมาณฝนสะสมในปี ๒๕๖๓ มีค่าน้อยกว่าค่าปกติประมาณ
ร้อยละ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ฝนน้อยกว่าปกติ ๒ ปีติดต่อกัน (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) ทำให้ฤดูแล้งปีนี้จะมีน้ำไม่เพียงพอ        
ส่งผลกระทบต่อการเกษตร โดยขณะนี้เริ่มเกิดวิกฤติน้ำ โดยเฉพาะปัญหาน้ำเค็มรุกที่คุ้งบางกระเจ้า ค่าความเค็มสูงถึง       

 

๗ - ๒๐ กรัมเกลือ... 



๒ 
๗ - ๒๐ กรัมเกลือต่อลิตร ใกล้จุดอันตราย ทั้งนี้ ปัญหาการบริหารน้ำของประเทศไทย คือ มุ่งท่ีโครงสร้างขนาดใหญ่ ไม่ให้
ความสำคัญกับองค์ประกอบ คือป่าต้นน้ำและโครงสร้างขนาดเล็กที่กระจายเชื่อมต่อกันเพื่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกหนัก            
จึงเกิดปัญหาน้ำท่วม ทั้งที่ประเทศไทยมีข้อมูลมากท่ีสุดแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงประเทศไทยมีการใช้น้ำต่อหัวสูง
เป็นอนัดับที่ ๕ ของโลก โดยส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร ทั้งโดยตรงและตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร นอกจากนี้ 
สถานการณ์ฝนในปี ๒๕๖๔ จะคล้ายคลึงกับปี ๒๕๕๙ ที่มีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน ๔ ลูก พัดผ่านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ลูก และภาคใต้ ๒ ลูก แต่ไม่หนักเหมือนมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ซึ่งปีนี้ปริมาณฝนของไทย                
มีแนวโน้มมากขึ้น แต่มีความแปรปรวนสูงขึ้น เปลี่ยนจากฝนมากเป็นฝนน้อยและใช้เวลาสั้นลง เป็นลักษณะฝนตกหนัก
ในช่วงสั้นๆ แล้วหายไปนานจึงกลับมาตกหนักอีก และเปลี่ยนไปตกพ้ืนที่ท้ายเขื่อนแทน ซึ่งการบริหารจัดการน้ำระบบเดิม
มองแค่น้ำต้นทุน ไมได้มองที่ความต้องการใช้น้ำ ซึ่งข้อมูลการใช้น้ำปี ๒๕๕๘ พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง สวนทางกับ
ปริมาณน้ำในเข่ือน ในขณะทีค่วามแปรปรวนของฝนที่สูงขึ้น ทำให้ยากต่อการบริหารไม่ให้เกิดน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
โรค COVID-19 

  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  

   - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานสถานการณ์ผู ้ติดเชื้อ

ภายในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๔๒ ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ ๓๙ ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ ๓ ราย ทำให้

มียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม ๒๖,๐๗๓ ราย รักษาหายป่วยแล้ว ๒๕,๔๒๐ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๑ ราย ทำมให้มีผู้เสียชีวิต

สะสม ๘๔ ราย ส่วนสถานการณ์โควิด – 19 ทั ่วโลก มีผู ้ติดเชื ้อรวม ๑๑๑,๖๔๘,๐๕๕ ราย เป็นผู ้ติดเชื ้อรายใหม่ 

๓๗๒,๓๙๖ ราย อาการรุนแรง ๙๔,๔๔๘ ราย รักษาหายแล้ว ๘๖,๘๑๔,๖๙๑ ราย เสียชีวิต ๒,๔๗๒,๒๙๘ ราย ประเทศ

สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงสุด จำนวน ๒๘,๗๐๗,๔๗๓ ราย 

ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
แวดวงราชการ 

        หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๑ เสนอข่าว นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล                           

การประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้ดำเนินการศึกษา

แนวทางการขยายอายุเกษียณราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมมาระยะหนึ่งแล้ว ซ่ึงแผนกำหนดสาระสำคัญที่จะให้               

มีการขยายอายุเกษียณราชการเป็นมาตรการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย แนวทางหนึ่งคือ การศึกษาเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการขยาย               

อายุเกษียณราชการจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย ทั้งนี้ สำนักงาน กพ.                

ได้ประชุมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง            

ของมนุษย์ โดยมีข้อสรุปดังนี้ ๑) เห็นด้วยกับการชะลอการขยายเกษียณอายุราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพราะควร

ใช้จ่ายงบประมาณที่มีจำกัด เพ่ือให้เกิดการจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นอันดับแรกในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 

และเมื่อสามารถจัดการสถานการณ์นี้ได้ จะนำเรื่องการขยายเกษียณอายุราชการมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ๒) เห็นด้วยกับการจ้างงาน

เพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณที่เสนอให้กำหนดทางเลือกที่หลากหลายในการจ้างงานควบคู่กับมาตรการขยายอายุเกษียณ              

โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งสาขา ๓) เห็นด้วยกับการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบ

บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องนี้จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการ

ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับข้อสรุปเหล่านี้และรับไปปฏิบัติแล้วจะนำเสนอต่อวุฒิสภา 

พยากรณ์อากาศ... 



๓ 
พยากรณ์อากาศ 

      www.posttoday.com เสนอข่าว ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง
บางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง 
ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหาย
ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
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ปภ.เตือน ปชช. เตรียมพร้อมรับมือ และป้องกันอนัตรายจากพายุฤดูร้อน 

  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจาก

พายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง 

จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ประกอบกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการ

พกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

  นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 2 – 4 มี.ค. 64 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัย  
จึงขอเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำ
อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้านพร้อมจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่
มิดชิด เพ่ือป้องกันอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก หากพบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตนปลอดภัย ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากอยู่ในอาคารไม่ควรอยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะเสี่ยงต่อการ
ถูกฟ้าผ่า รวมถึงควรปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าฝ่า กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพ่ือป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่
เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า นอกจากนี้ ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าจะช่วยป้องกันการถูก
ฟ้าผ่า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า  ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15697
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'โนนสูง'แล้งหนัก-แหล่งน้ำหมู่บ้านแห้งขอด

รหัสข่าว: C-210303020030(3 มี.ค. 64/02:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.81 Ad Value: 31,691 PRValue : 95,073 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11806
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: วิกฤติน้ำปี64'แล้งหนัก-น้ำเค็มรุก'

รหัสข่าว: C-210303011019(3 มี.ค. 64/03:16) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 40.68 Ad Value: 56,952 PRValue : 170,856 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15697
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 5

หัวข้อข่าว: ทุ่ม6.3พันล.ซือ35ล้านโดส รบ.ช้อปวัคซีนเพิ่ม

รหัสข่าว: C-210303020050(3 มี.ค. 64/04:54) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 143.71 Ad Value: 222,750.50 PRValue : 668,251.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15697
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 5

หัวข้อข่าว: ทุ่ม6.3พันล.ซือ35ล้านโดส รบ.ช้อปวัคซีนเพิ่ม

รหัสข่าว: C-210303020050(3 มี.ค. 64/04:54) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 143.71 Ad Value: 222,750.50 PRValue : 668,251.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15697
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 5

หัวข้อข่าว: ทุ่ม6.3พันล.ซือ35ล้านโดส รบ.ช้อปวัคซีนเพิ่ม

รหัสข่าว: C-210303020050(3 มี.ค. 64/04:54) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 143.71 Ad Value: 222,750.50 PRValue : 668,251.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26074
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: ครม.ชะลอแผนขยายเวลาเกษียณ

รหัสข่าว: C-210303004046(3 มี.ค. 64/04:43) หน้า: 1/1

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

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



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 มีนาคม 2564 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: เตือนรับมือพายุฤดูร้อน ฝนคะนองลมแรง กทม.ตก 20%

รหัสข่าว: I-I210303000733 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/646833
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 มีนาคม 2564 เวลา 06:50
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เตือนรับมือพายุฤดูร้อน ฝนคะนองลมแรง กทม.ตก 20%

รหัสข่าว: I-I210303000733 หน้า: 3/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/646833
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 มีนาคม 2564 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: เตือนรับมือพายุฤดูร้อน ฝนคะนองลมแรง กทม.ตก 20%
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)
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