
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้
 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 

        - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) หน้า ๓ เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และกระทรวงมหาดไทย หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกำหนดมาตรการเฉพาะควบคุมภาคอุตสาหกรรม     

ภาคการขนส่ง และภาคการเกษตรกรรมในระดับพื้นที่เพื่อลดต้นเหตุของปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากมีฝุ ่นละออง     

ขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที ่ม ีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพ้ืนที ่ พร้อมย้ำให้ฝ ่ายปกครองและ            

ภาคการเกษตรระดับท้องถิ่นให้คำแนะนำควบคุมจำกัดการเผาพืชไร่และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือภัยแล้ง

ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะพบปริมาณจุดความร้อนในพ้ืนที่มากขึ้น 

     ⚫ ภัยแล้ง 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวว่า 

จากปริมาณฝนสะสมของจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้มีฝนตกเฉลี่ย ๙๐๐ มิลลิเมตร ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๓๐ ซึ่งสถานการณ์นี้

เกิดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน ๒ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในอำเภอบางระกำและ

อำเภอพรหมพิรามที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๔๐ ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอ    

วัดโบสถ์ ที่รับน้ำจากอำเภอนครไทย มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๓๐ ซึ่งต่ำกว่าน้ำใช้การด้วย ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว

กรมชลประทานได้คาดการณ์ว่า ในปีนี้ภัยแล้งจะมาเร็วกว่าปกติ ๑ เดือน จึงขอให้แจ้งเตือนเกษตรกรที่จะปลูกข้าว

รอบใหม่หลังจากต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีความเสี่ยงที่ข้าวจะได้รับความเสียหาย เนื่องจากกรมชลประทานจะไม่

ส่งน้ำให้พืน้ที่การเกษตร เพราะต้องสำรองน้ำไว้จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน 

     ⚫ ไวรัสโควิด - ๑๙ 

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  

          * พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการรับ

วัคซีนป้องกันโควิด - ๑๙ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน “วัคซีนโควิด – ๑๙ คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย” ขนส่งโดย

เที่ยวบินขนส่งสินค้า TG675 เส้นทางปักกิ่ง - กรุงเทพฯ เป็นวัคซีนลอตแรก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โดส จากบริษัท    

ชิโนแวค ไบโอเทค จำกัด และวัคซีนจากบริษัท แอสตราเซเนกา จำนวน ๑๑๗,๐๐ โดส ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

รัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งในการจัดหาวัคซีนให้ได้ตามกำหนด และทุกลอตเป็นวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศ และ

ขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พิจารณาส่งวัคซีนในประเทศไทยในเดือนนี้และงวดต่อ ๆ ไป ตามแผนงาน        

ที่กำหนดไว้  

 

* ศูนย์บริหาร… 
… 



๒ 

 

          * ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในประเทศไทย 

รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ๙๓ ราย ผู้ติดเชื้อในประเทศ ๗๑ ราย ติดเชื้อต่างประเทศ ๒๒ ราย ทั้งนี้ จากการ  

คัดกรองเชิงรุกมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว ๑๔,๔๖๐ ราย ยอดผู้ป่วยสะสม ๒๕,๖๙๒ ราย ไม่มีผู้รายงานเสียชีวิตเพ่ิม 

ขณะที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ ๒๑๙ ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้       

มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวนเพิ่มขึ้น ๑๑๒,๖๕๔,๑๗๐ ราย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตได้เพิ่มจำนวนเป็น ๒,๔๖,๗๔๙ ราย 

และผู้ป่วยที่รักาหายจำนวนสะสม ๘๘,๒๔๙,๗๓๑ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน   

ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่มีลมตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจาก

เทือกเขาหิมาลัยผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบน และ        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมภาคใต้

และอ่าวไทย ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังอ่อน สำหรับในช่วงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๓ มี.ค. ๖๔ 

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามา     

ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมี

ลมกระโชกแรงเกิดข้ึน 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26068
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สั่งรับมือ'ไฟป่า-หมอกควัน'

รหัสข่าว: C-210225035133(24 ก.พ. 64/08:37) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 11.63 Ad Value: 24,423 PRValue : 73,269 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:35
หัวข้อข่าว: สัญญาณแล้งมาเร็ว! แม่น้ำยมแห้งขอดต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I210225000045 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/646265
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:35
หัวข้อข่าว: สัญญาณแล้งมาเร็ว! แม่น้ำยมแห้งขอดต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I210225000045 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/646265
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:35
หัวข้อข่าว: สัญญาณแล้งมาเร็ว! แม่น้ำยมแห้งขอดต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I210225000045 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/646265
https://www.posttoday.com


ปีที่: 71 ฉบับที่: 24492
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: วัคซีนลอตแรกถึงเมืองไทย นายกฯรอรับด้วยตัวเอง2แสนโดส

รหัสข่าว: C-210225021002(25 ก.พ. 64/03:30) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 100.13 Ad Value: 105,136.50 PRValue : 315,409.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24492
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: วัคซีนลอตแรกถึงเมืองไทย นายกฯรอรับด้วยตัวเอง2แสนโดส

รหัสข่าว: C-210225021002(25 ก.พ. 64/03:30) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 100.13 Ad Value: 105,136.50 PRValue : 315,409.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: ความร้อนปกคลุมไทยตอนบน / สัปดาห์หน้ามีพายุฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

รหัสข่าว: I-I210225000710 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/646293
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: ความร้อนปกคลุมไทยตอนบน / สัปดาห์หน้ามีพายุฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

รหัสข่าว: I-I210225000710 หน้า: 2/3

 posttoday.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: ความร้อนปกคลุมไทยตอนบน / สัปดาห์หน้ามีพายุฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

รหัสข่าว: I-I210225000710 หน้า: 3/3
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