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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
มลพิษทางอากาศ 
   หนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด หน้า ๖ เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร 

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ วัดค่าได้   
๔๗ - ๙๖ ไมโครกรัมต่อลูกยาศก์เมตร พบว่าเกินค่ามาตรฐาน ๖๘ พื้นที่ครอบคลุมกรุงเทพฯ โดยเขตทวีวัฒนามีคา่ฝุ่น
เกินมาตรฐานมากที่สุด ๙๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ดัชนีคุรภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ภัยแล้ง 
   หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๗ เสนอข่าว นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิจิตร 

เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้แจ้งเกษตรกรชาวนาทำนาปรัง
ที่ต้องรอการระบายน้ำจากชลประทาน ขอให้งดทำนาปรังเนื่องจากน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย ไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
ระบายน้ำให้การช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ ทำให้การทำนาเสี่ยงผลผลิตเสียหาย ทั้งนี้ กรมชลประทานมีนโยบายให้กักเก็บน้ำ             
ไว้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดแูล้งและระบบนิเวศ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยแทน 
ปัญหาน้ำเค็มรุก 

        หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๙ เสนอข่าว นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็ม
เพิ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลกระทบต่อการผลิตประปาที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากปีนี้
ปริมาณน้ำต้นทุนใน ๔ เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์               
มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องสำรองไว้ใช้อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นหลัก ไม่เพียงพอนำไป
ผลักดันความเค็มได้ตลอดเวลา โดยปัจจุบัน ๔ เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน ๑๐,๙๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร             
คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ ๔,๒๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ ๒๔ ของ
ปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ทั้งนี้ กรมชลประทานปรับแผนการรระบายน้ำตากเขื่อนเจ้าพระบาและเขื่อนพระรามหก 
เพ่ือควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้สอดคล้องกับระดับการขึ้นลงของน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ด้านท้ายน้ำ
จะควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการตามการขึ้นลงของน้ำทะเลอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงให้สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาน้ำลง พร้อมร่วมกับ               
การประปานครหลวงปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการทำปฏิบัติการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเ จ้าพระยา เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

 

หนังสือพิมพ ์... 



๒ 
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก
สถานการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีรสชาติเปลี่ยนแปลง         
ในบางช่วง โดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูง แต่น้ำประปายังคงมีความสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การ              
อนามัยโลก สามารถอุปโภคบริโภคได้ ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่ม ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง             
ในแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. - ๒ ก.พ.๖๔ น้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ และส่งผลกระทบต่อรสชาติ
ของน้ำประปา และคาดว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ในพื้นที ่เขตฝั ่งพระนครทั้งหมด ขณะที่ฝั ่งธนบุรีไม่ได้รับผลกระทบ ยกเว้นเขตบางพลัดและ                
เขตบางกอกน้อย นนทบุรี ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดและอำเภอเมืองนนทบุรี สมุทรปราการ ในพื้นที่อำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ            
เจ้าพระยาไม่ได้รับผลกระทบ สามารถใช้น้ำประปาอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ 
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
การประชุมติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รัฐบาลได้กำชับให้
กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการปรับแผนการระบายน้ำจากเข่ือนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก ให้สอดคล้อง
กับระดับการขึ้นลงของน้ำทะเล โครงการชลประทาน ในพื้นที่ตอนบนให้ งดสูบน้ำเข้าพื้นที่ ๑ สัปดาห์ ระหว่างการ
ลำเลียงน้ำลงพื้นที่ตอนล่าง ด้านท้ายน้ำจะควบคุมการเปิด – ปิดประตระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำลง 
หากเกิดกรณีวิกฤตจะผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองลงมาควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยไม่ให้กระทบต่อการ   
ใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง 
โรค COVID-19 
   หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์                  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อใหม่                
๘๓๖ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๘๑๙ ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๐๙ ราย จากการ ค้นหา            
เชิงรุก ๗๑๐ ราย ในจำนวนนี้เป็นการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดสมุทรสาคร ๖๘๘ ราย คนไทย ๕๙ กรุงเทพมหานคร              
๒๒ ราย เป็นผู้มาจากต่างประเทศ ๑๗ ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ๒๐ ,๔๕๔ ราย หายป่วนสะสม ๑๓,๒๑๗ ราย 
อยู่ระหว่างการรักษา ๗,๑๕๘ ราย เสียชีวิตเพ่ิมเติม ๒ ราย 

    
พยากรณ์อากาศ 

      www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๒ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายขณะที่สัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำห รับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณ            
อ่าวไทยมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11025
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: คนกรุงสำลัก-ฝุ่นพิษคลุ้ง68จุด

รหัสข่าว: C-210203012048(3 ก.พ. 64/04:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.46 Ad Value: 11,506 PRValue : 34,518 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15669
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: เริ่มแล้งชลประทาน'พิจิตร'งดส่งน้ำ

รหัสข่าว: C-210203020020(3 ก.พ. 64/02:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.59 Ad Value: 29,249 PRValue : 87,747 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15669
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ขวา)

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเร่งแก้น้ำเค็มรุก-ประปากร่อย 'บิ๊กแจ๊ส'ลงพื้นที่พร้อมช่วยปทุมฯแล้ง

รหัสข่าว: C-210203020111(3 ก.พ. 64/04:51) 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: 72 ฉบับที่: 23024
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: เตือนคนกทม. ประปาเค็ม!

รหัสข่าว: C-210203009050(3 ก.พ. 64/03:33) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 54.57 Ad Value: 120,054 PRValue : 360,162 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14525
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ทารกอายุแค่26วันติดเชื้อ ป่วยรายวันพุ่ง836 สมุทรสาคร-กทม.ยังหนัก

รหัสข่าว: C-210203005005(3 ก.พ. 64/06:03) หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 172.36 Ad Value: 155,124 PRValue : 465,372 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14525
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ทารกอายุแค่26วันติดเชื้อ ป่วยรายวันพุ่ง836 สมุทรสาคร-กทม.ยังหนัก

รหัสข่าว: C-210203005005(3 ก.พ. 64/06:03) หน้า: 2/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 172.36 Ad Value: 155,124 PRValue : 465,372 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14525
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ทารกอายุแค่26วันติดเชื้อ ป่วยรายวันพุ่ง836 สมุทรสาคร-กทม.ยังหนัก

รหัสข่าว: C-210203005005(3 ก.พ. 64/06:03) หน้า: 3/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 172.36 Ad Value: 155,124 PRValue : 465,372 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14525
วันที่: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ทารกอายุแค่26วันติดเชื้อ ป่วยรายวันพุ่ง836 สมุทรสาคร-กทม.ยังหนัก

รหัสข่าว: C-210203005005(3 ก.พ. 64/06:03) หน้า: 4/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 172.36 Ad Value: 155,124 PRValue : 465,372 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ภาคเหนืออีสาน ยังหนาวเย็น กลาง ตะวันออก กทม.อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา

รหัสข่าว: I-I210203000470 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/644354
https://www.posttoday.com
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