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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
ไฟป่าหมอกควัน 
   หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย) หน้า ๑ เสนอข่าว  
    - เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ย             

๕๒ - ๖๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานทั้ง ๔ สถานีตรวจวัดในอำเภอเมืองลำปางและอำเภอแม่เมาะ 
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากปัญหาไฟไหม้ป่าในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง           
โดยจังหวัดลำปางพบจุดความร้อน (Hotspot) ๕๙ จุด กระจายใน ๑๒ อำเภอ โดยพบมากที่สุดที่อำเภอเถิน ๑๘ จุด 
อำเภอเมืองลำปาง ๑๑ จุด และอำเภองาว ๖ จุด ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำปางได้ออกประกาศจังหวัดเรื ่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม -             
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

    - สถานีตรวดวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ             
ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พบว่า ช่วงเช้าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีค่า ๑๑๗ ไมโครกรัม           
ต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน มีค่า ๑๕๔ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ จังหวัดตากได้ดำเนินการมาตรการ ได้แก่             
การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่แยกเป็นรายอำเภอ การประกาศห้ามเผาเด็ดขาด การจัดการเครือข่าย การจัดทีมลาดตระเวน           
ดับไฟ การตั้งด่านตรวจเข้าพ้ืนที่ป่า การประกาศช่วงห้ามเผาเด็ดขาด (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 
และประกาศปิดป่า หากมีการยกระดับสถานการณ์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
ภัยแล้ง 
   หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย) หน้า ๑ เสนอข่าว 

        - จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์แหล่งกักเก็บน้ำหลักเพื่อการเกษตรและประปาหมู่บ้านเริ่มเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง            
มีปริมาณน้ำในวงจำกัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำทับเสลา แหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอลานสัก และบริเวณเหนือเขื่อน
วังร่มเกล้า แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองอุทัยธานี มีสภาพแห้งขอด เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังในระยะนี้
เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยในปีนี้พบว่ามีการทำนาปรังทั้งในเขตรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลาและเขื่อนวังร่มเกล้า 
รวมกว่า ๔,๐๐๐ ไร่ ขณะที่ชลประทานจังหวัดอุทัยธานีประกาศงดส่งน้ำการเกษตร เนื่องจากต้องเก็บน้ำสำรองใช้ส่งระบบ
ประปาหมู่บ้าน เพ่ือไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
       - จังหวัดนครพนม สถานการณ์น้ำโขงยังวิกฤต ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำเฉลี่ยประมาณ ๑ เมตร 
ต่ำสุดในรอบ ๑๐ ปี ทำให้พื้นที่น้ำโขงบางจุดเกิดหาดทรายเป็นพื้นที่กว้าง  

 

หนังสือพิมพ์ ... 



๒ 
       หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๘ เสนอข่าว พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ว่า ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาและเตรียมการ
รับมือไว้แล้ว ยอมรับว่าแม่น้ำโขงมีน้ำน้อยแต่การมีเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาระบบนิเวศของแม้น้ำโขงที่เปลี่ยนไป ยืนยันว่าไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม            
ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีน้ำเ พ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ยืนยันว่าปีนี้สามารถรับมือภัยแล้งได้เหมือน           
ปีที่ผ่านมา 
ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง 

        หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสอนข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว
ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจชายหาดที่ถูกคลื่นกัดเซาะจนทำให้ต้นสนขนาดใหญ่ริมทะเลโค่นล้ม บริเวณ
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที ่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา ว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมรสุมคลื ่นลมแรง               
ซึ่งบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาทุกปี มีการกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้ต้นสนอายุกว่า ๕๐ - ๗๐ ปีล้มเป็นแนว ทั้งนี้ จะได้
เชิญหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หารือมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างถาวร 
โรค COVID-19 
 หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  
 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เปิดเผยถึงการจัดหาวัคซีน

ป้องกันโควิด – 19 ล็อตแรก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โดส จากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน จะมาถึงประเทศไทยวันที่            
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ว่า วัคซีนไม่ใช่ของนายกรัฐมนตรี แต่เป็นของประชาชนทั้งประเทศ วันนี้ได้มาจาก ๒ บริษัท 
และกำลังตามมา เพราะจำเป็นต้องนำมาข้ึนทะเบียนสำนักคณะกรรมการอาหารและยาก่อน 

 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแผนการจัดหา
วัคซีนของประเทศไทย ว่า ประเทศไทยยังเดินหน้าจัดหามาเพิ่มเติม มีการคุยกับผู้ผลิตหลายเจ้า โดยได้เลือกผู้ผลิต
วัคซีนที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย และสามารถจัดส่งได้ตามความต้องการของประเทศไทย ข่าวดีคือตอนนี้               
ได้หารือกับผู้ผลิตรายนั้นแล้วต้องรอฟังข่าวดี ทั้งนี้ วางเป้าว่าจะได้วัคซีนภายในไตรมาสแรก เพื่อมาเสริมวัคซีนจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วัคซีนทั้ง  ๒ ยี่ห้อ คือ 
แอสต้าเซนเนก้า จำนวน ๑๑๗,๐๐๐ โดส และซิโนแวค จะเดินทางมาถึงประเทศไทย ส่วนการเว้นระยะฉีดวัคซีน
ระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สองนั้น วัคซีนของซิโนแวคจะต้องเว้นระยะห่างกัน ๑๔ - ๑๘ วัน ส่วนแอสตร้าเซนเนก้า             
เว้นระยะหา่งกัน ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลรายงานทางวิชาการอาจระบุรายละเอียดไม่ได้มากนัก เพราะเป็นแผนก
สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ 

 - พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในประเทศไทย เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๙๕ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๙๓ ราย แบ่งเป็นระบบ            
เฝ้าระวังและบริการ ๕๒ ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๔๑ ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
และเข้าสถานกักกันโรค ๒ ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม ๒๕,๕๙๙ ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๕,๘๘๕ ราย 
จากการคัดกรองเชิงรุก ๑๔,๔๔๘ ราย รักษาหายแล้ว ๒๔,๔๔๖ รายเหลือรักษาอยู่ ๑,๐๗๐ ราย แบ่งเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 

๗๓๘ ราย ... 



๓ 
๗๓๘ ราย โรงพยาบาลสนาม ๓๓๒ ราย และผู้เสียชีวิตสะสม ๘๓ ราย ส่วนการระบาดรอบใหม่มีผู ้ติดเชื้อสะสม 
๒๑,๓๖๒ ราย เสียชีวิตสะสม ๒๓ ราย  
 

พยากรณ์อากาศ 
      เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและ             
ภาคกลางตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๓ องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อน             
ในตอนกลางวัน ส่วนยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออก           
พัดปกคลุม ทำให้มีฝนน้อย อนึ่ง วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศ
เมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง ๑ - ๓ องศาเซลเซียสในตอนเช้า เนื่องจาก
ในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีเพ่ิมขึ้น 
 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'ตาก-ลำปาง'สกัดฝุ่น 1มี.ค.ห้ามเผาเด็ดขาด

รหัสข่าว: C-210224038027(23 ก.พ. 64/07:50) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 73.93 Ad Value: 81,323 PRValue : 243,969 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'ตาก-ลำปาง'สกัดฝุ่น 1มี.ค.ห้ามเผาเด็ดขาด

รหัสข่าว: C-210224038027(23 ก.พ. 64/07:50) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 73.93 Ad Value: 81,323 PRValue : 243,969 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'มั่นใจ-ยันรับมือภัยแล้งได้ชี้น้ำโขงเปลี่ยนสีกระทบระบบนิเวศ

รหัสข่าว: C-210224020088(24 ก.พ. 64/05:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.41 Ad Value: 22,451 PRValue : 67,353 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'มท.2'ห่วงคลื่นกัดเซาะชายหาดสงขลา

รหัสข่าว: C-210224020034(24 ก.พ. 64/03:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.58 Ad Value: 13,838 PRValue : 41,514 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: ถึงไทยพร้อมฉีดในก.พ. 3.17แสนโดส

รหัสข่าว: C-210224020011(24 ก.พ. 64/05:22) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 186.53 Ad Value: 289,121.50 PRValue : 867,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: ถึงไทยพร้อมฉีดในก.พ. 3.17แสนโดส

รหัสข่าว: C-210224020011(24 ก.พ. 64/05:22) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 186.53 Ad Value: 289,121.50 PRValue : 867,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: ถึงไทยพร้อมฉีดในก.พ. 3.17แสนโดส

รหัสข่าว: C-210224020011(24 ก.พ. 64/05:22) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 186.53 Ad Value: 289,121.50 PRValue : 867,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15690
วันที่: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: ถึงไทยพร้อมฉีดในก.พ. 3.17แสนโดส

รหัสข่าว: C-210224020011(24 ก.พ. 64/05:22) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 186.53 Ad Value: 289,121.50 PRValue : 867,364.50 คลิป: สี่สี(x3)



            

ฉบับประจ ำวันที.่..24... เดือน....กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 
 

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและ
ภาคกลางตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส 
กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด สำหรับภาคใต้และ
อ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้มีฝนน้อย 
 
อนึ่ง วันที่ 25-26 ก.พ. 2564 ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุม
ภาคเหนือ จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในตอนเช้า 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอก
ควันมีเพิ่มขึ้น 

 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ ์  ฝ่ำยประชำสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดำห ์(...)สยำมรัฐสัปดำหว์ิจำรณ ์  (...)เนชั่นสุดสัปดำห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(...)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต ์

(...)สยำมรัฐ (...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก (...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต ์X-Cite 
(...)เส้นทำงท้องถ่ิน   ( / )   www.tmd.go.th  

http://www.tmd.go.th/

