
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ พายุฤดูร้อน 
        - หนังส ือพิมพ์เดลิน ิวส ์ หน้า ๒ หนังส ือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.chiangmainews.co.th 
www.thansettakij.com เสนอข่าว นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
ผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาพอากาศ
และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ประเทศไทย
ตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึง
ฟ้าผ่า กอปภ.ก. จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื ้นที ่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ ่มมีผลกระทบในพื ้นที่           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในวันที ่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีผลกระทบในวันที่ ๒ -๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง กอปภ.ก ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติ   
ในพ้ืนที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อม
จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึง
ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง    
ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ 
ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือ        
ที่กำบัง เพ่ือป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย      

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ พายุฤดูร้อน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า          

ในระยะนี้ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่  ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี

ลูกเห็บตกบางแห่ง เพ่ือเป็นการเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ จึงได้สั่งการไปยังกองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ด้านการเตรียมความพร้อม โดยติดตามการเปลี ่ยนแปลง     

สภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเร่ง   

ตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที ่มีสภาพไม่มั ่นคงแข็งแรง ไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะที ่อาจ

ก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ และแจ้งหน่วยงานตามกฎหมายเข้าตรวจสอบซ่อมแซมให้มั ่นคงแข็งแรง นอกจากนี้       

             ให้เตรียมความ… 
… 



๒ 

 

ให้เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

และทันท่วงที และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย สำหรับด้าน   

การเผชิญเหตุ หากเกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้เร่งสำรวจความเสียหายและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยเร็ว พร้อมสรุปสถานการณ์และรายงานมายังกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยเร็วต่อไป  

        - หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงวันที่ 

๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจะทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง 

ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน 

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวัดถัดไป  

     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ว่า ลมตะวันตก   
ในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้อุณหภูมิลดลง ๑ - ๓ องศาเซลเซียส    
ในตอนเช้า เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง บางพื้นที่มีอากาศนิ่ง มวลอากาศ
ยกตัวได้น้อย ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีเพิ่มขึ้น โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่
ภาคเหนือ มีค่า PM2.5 ระหว่าง ๔๕ - ๑๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 ระหว่าง ๗๑ - ๑๗๕ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ระหว่าง ๘๐ - ๒๔๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพ
อากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ๒๐ พื้นที่ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจุดไฟ  
หาของป่า การเผาเศษวัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ส่วนสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 
๑๗ จังหวัด มีเพิ่มขึ้น โดยพบจุดความร้อน จำนวน ๒,๑๖๗ จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๑,๐๓๖ จุด พื้นที่   
ป่าสงวน จำนวน ๙๕๑ จุด ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพ
ภาคท่ี ๓ ส่วนหน้า ขอให้ทุกจังหวัดเร่งการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจังหวัดตาก 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ และเพชรบูรณ์ ซึ่งพบจุดความร้อนจำนวนมาก ตลอดจนเพิ่มการลาดตระเวน
พื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ รวมถึงส่งเสริมประโยชน์จากเศษวัสดุเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมใช้
มาตรการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศและฉีดล้างถนน เพ่ือลดค่าฝุ่นละอองและเพ่ิมความชื้นสัมพัทธ์ 
        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุม

มลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณเกินมาตรฐาน PM ๒.๕ ในประเทศ     

พบเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและทั่วจังหวัดในประเทศ รวม ๔๐ จังหวัด โดยภาคเหนือ  

ตรวจวัดได้ ๔๕ - ๑๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 

 

             ๔๒ - ๑๐๖ ไมโครกรัม… 
… 



๓ 

 

๔๒ - ๑๐๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและภาคตะวันตก เกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ ๓๑ - ๗๗ 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก เกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ ๓๑ - ๕๖ ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ภาคใต้ ภาพรวมส่วนใหญ่เกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ ๑๖ ๔๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ ๓๖ - ๗๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษ   

ทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ค่าเฉลี่ย       

๒๔ ชั่วโมง ตรวจวัดได้ ๔๒ - ๗๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐานจำนวน ๓๙ พ้ืนที่จากทั้งหมด ๕๐ เขต 

     ⚫ ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว  

           * ที่สถาบันบำราศนราดูร ได้มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายจากบริษัท ชิโนแวค โดยการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ฉีดให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาร่วมให้กำลังใจพร้อมเยี่ยมชม

จุดให้บริการฉีดวัคซีนและทดสอบระบบร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข  

           * ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในประเทศไทย 

รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิม ๗๐ ราย ผู้ติดเชื้อในประเทศ ๖๒ ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริหาร 

๔๓ ราย มาจากการคัดหาเชิงรุก ๑๙ รายนอกจากนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๘ ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ

สะสม ๒๕,๙๕๑ ราย หายป่วยสะสม ๒๕,๑๒๘ ราย อยู่ระหว่างรักษา ๗๔๐ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้  

ยอดสะสมคงที ่ ๘๓ ราย ขณะที่สถานการณ์โลก มีผู ้ป่วยติดเชื ้อสะสม ๑๑๔ ,๓๖๕,๕๙๒ ราย เสียชีวิตสะสม 

๒,๕๓๖,๗๐๓ ราย 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.tmd.go.th เสนอข่าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น 

โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจาก

ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา  

ที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร      

ไว้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น         

กำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และทะเลจีนใต้ในคืนนี้ (๑ มี.ค. ๖๔) สำหรับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

 



       

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

 

กอปภ.ก.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง กทม. และปริมณฑล เฝ้าระวังและเตรียมรับมอืพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 1 – 4 ม.ีค. 64 

     วันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 17.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฤดูร้อน โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ 
รวมถึงฟ้าผ่า ในช่วงวันที่ 1 – 4 มี.ค. 64 โดยให้จังหวัดและศูนย์ ปภ. เขตในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามสภาพอากาศและแนวโน้ม
สถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด 

     นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามี
ประกาศฉบับที่ 1 (37/2564) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมี
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงฟ้าผ่า กอปภ.ก. จึงได้
ประสานจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจน  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  กับมี
ลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ่มมีผลกระทบในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 
2564 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีผลกระทบในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564 ซึ่ง กอปภ.ก ได้
กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
พร้อมจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือน
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้าย
โฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือท่ีกำบัง เพ่ือป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” 
โดยเพิม่เพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์ (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต ์ 
  (./..)www.chiangmainews.co.th/ (./..) www.thansettakij.com (./..) 



ปีที่: - ฉบับที่: 26072
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: เตือน!เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

รหัสข่าว: C-210301004033(1 มี.ค. 64/04:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.68 Ad Value: 16,148 PRValue : 48,444 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กป๊อกสั่งรับมือพายุฤดูร้อน

รหัสข่าว: C-210301008063(1 มี.ค. 64/03:35) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 89.22 Ad Value: 84,759 PRValue : 254,277 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กป๊อกสั่งรับมือพายุฤดูร้อน

รหัสข่าว: C-210301008063(1 มี.ค. 64/03:35) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 89.22 Ad Value: 84,759 PRValue : 254,277 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14551
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: กรมอุตุเตือนอีสาน/ตะวันออก1-4มี.ค.พายุฤดูร้อนเตรียมถล่ม

รหัสข่าว: C-210301005000(1 มี.ค. 64/06:00) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 69.32 Ad Value: 62,388 PRValue : 187,164 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14551
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: กรมอุตุเตือนอีสาน/ตะวันออก1-4มี.ค.พายุฤดูร้อนเตรียมถล่ม

รหัสข่าว: C-210301005000(1 มี.ค. 64/06:00) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 69.32 Ad Value: 62,388 PRValue : 187,164 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: 17จว.ยังวิกฤติไฟป่าพุ่งเท่าตัวประเดิมห้ามเผา

รหัสข่าว: C-210301008062(1 มี.ค. 64/03:36) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 39.15 Ad Value: 37,192.50 PRValue : 111,577.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11051
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กทม.อ่วมฝุ่นพิษฟุ้งทั่ว39เขต

รหัสข่าว: C-210301012073(1 มี.ค. 64/04:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 25.39 Ad Value: 27,929 PRValue : 83,787 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ฉีดวัคซีนมี.ค.

รหัสข่าว: C-210301008009(1 มี.ค. 64/03:17) หน้า: 1/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 202.66 Ad Value: 192,527 PRValue : 577,581 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ฉีดวัคซีนมี.ค.

รหัสข่าว: C-210301008009(1 มี.ค. 64/03:17) หน้า: 2/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 202.66 Ad Value: 192,527 PRValue : 577,581 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ฉีดวัคซีนมี.ค.

รหัสข่าว: C-210301008009(1 มี.ค. 64/03:17) หน้า: 3/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 202.66 Ad Value: 192,527 PRValue : 577,581 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8875
วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ฉีดวัคซีนมี.ค.

รหัสข่าว: C-210301008009(1 มี.ค. 64/03:17) หน้า: 4/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 202.66 Ad Value: 192,527 PRValue : 577,581 คลิป: สี่สี(x3)



 

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

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน 

 

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก จะมี
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง       
ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและ
ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
และภาคตะวันออก ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมา   
ปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้   
ในคืนนี้ (1 มี.ค. 64) สำหรับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
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