
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• วาตภัย 

หน ั งส ื อพ ิมพ์ ข ่ าวสด  หน ้ า ๑๑หน ั งส ื อพ ิ มพ์ แนวหน ้ า  หน ้ า ๑๑  www.mgronline.com 
www.thainews.prd.go.th www.bangkokbiznews.com www.tna.mcot.net เสนอข่าว กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่               
1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน (7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ                 
ลมกระโชกแรงในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี หนองคาย 
อุดรธานี หนองบัวลำพู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุรี รวม  
36 อำเภอ 66 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 653 หลัง วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง          
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม     
• พายุฤดูร้อน 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๑ เสนอข่าว นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษก ปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมี
พายุฝน ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตาม
คำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้าน 
พร้อมจัดเก็บสิ่งของที่ปลิมลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก หากพบเห็น
เสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในช่วงที่เกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนองหากอยู่ในอาคารไม่ควรอยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียงเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า รวมถึงควร              
ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื ่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง งดใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่า กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง 
เพ่ือป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุท่ีเป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า นอกจากนี้ ไม่ควรพกพา
และสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนไฟฟ้าจะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้ งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงถูกฟ้าผ่า  

ข่าวเกี่ยวกับ… 
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ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• มลพษิทางอากาศ 
หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ หน้า ๑๑ หนังสือพิมพข์่าวสด หน้า ๑๐ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ หน้า ๑๒ เสนอข่าว  

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สถานการณ์ไฟป่าและคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรง

ต่อเนื่อง จากรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ค่า PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง สูงสุดอยู่ที่ 

๙๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู ่ที ่ ๒๐๒ และ ๑๙๐ จากค่ามาตรฐาน          

ไม่เกิน ๑๐๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการตรวจพบจุดความร้อนสูงถึง ๑๐๔  จุด                

เป็นการเกิดในพ้ืนที ่ป่าอนุรักษ์ ๖๑ จุด ป่าสงวนแห่งชาติ ๔๑ จุด และในเขตพื้นที ่ ส.ป.ก.อีก ๒ จุด                      

ซึ่งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า                   

ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาความรุนแรง             

ของเชื้อไฟ ควบคู่ไปกับการดับไฟป่าภาคพ้ืนดิน พร้อมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของ

พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน นอกเหนือจากบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการเชื้อเพลิง เพราะประกาศเขต             

งดเผาในทุกพ้ืนทีไ่ปแล้ว 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๑ เสนอข่าว นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เปิดเผยว่า ได้บังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพ่ือควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยออกคำสั่งประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ๗ วัน 

ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยบังคับใช้กฎหมายแก่ผู ้ลักลอบเผาป่าอย่างเข้มข้น หลังจากนั้น             

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่บัญชาการการปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบ

จากฝุ่นละอองตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เกิดจุดความร้อน ๖,๑๙๙ จุด สูงสุดที่อำเภอ            

แม่สะเรียง ๒,๑๙๒ จุด ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ของเช้าวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วัดได้ ๒๔๐ ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ หน้า ๑๒ เสนอข่าว 

- อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่า PM2.5 อยู่ที่ ๒.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 

๒๙๓ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ค่า PM2.5 อยู่ที ่ ๗๕ ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ ๑๖๒ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

- จังหวัดตากเกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

หรือจิสด้า โดยดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที ่จังหวัดตาก จำนวน          

๑๐๙ จุด ในอำเภอสามเงา ๕๓ จุด และอำเภอเมืองตาก ๑๖ จุด อำเภอแม่สอด ๑๓ จุด ขณะที่สภาพอากาศ

ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ค่า PM2.5 อยู่ที ่ ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร             

ดัชนีคุณภาพอากาศ ๑๖๔ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

 

โรคติดเช้ือ… 
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• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖๕ ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่

เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันตัวของรัฐ ๓ คน ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ             

ไม่เข้าพักสถานที่กักตัวของรัฐ ๒ คน ผู้ติดเชื้อในประเทศ ๖๐ คน ตรวจหาเชื้อเชิงรุก ๔๐ คน ตรวจหาเชื้อ                   

โดยผู้ติดเชื้อเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล ๒๐ คน มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ๒๖,๓๗๐ ราย หายป่วยสะสม 

๒๕,๗๔๔ ราย รักษาหายเพิ่มเติม ๕๘ คน อยู่ระหว่างรักษา ๕๔๑ ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๕ ราย 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

- www.tmd.go.th เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง

จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมี              

อากาศร้อน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื ้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม

ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและ

ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับ

ภาคใต้มีฝนบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และเนื่องจากในระยะนี้ลมใต้

และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ 

ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม 

จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีแนวโน้มปานกลางถึงมาก 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24499
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/Hot Social

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปภ.แนะประชาชนเตรียมรับมือ - ระวังพายุฤดูร้อน

รหัสข่าว: C-210308021023(8 มี.ค. 64/03:53) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 23.03 Ad Value: 19,575.50 PRValue : 58,726.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14558
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: ปภ.รายงานเกิดวาตภัย16จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รหัสข่าว: C-210308005025(8 มี.ค. 64/06:12) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 25.44 Ad Value: 22,896 PRValue : 68,688 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



           
ฉบับประจำวันที่..7..เดือน..มีนาคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที ่16 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวดั – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
7 มี.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64-ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้า

คะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี หนองคาย 
อุดรธานี หนองบัวลำพู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุ รี รวม 36 อำเภอ              
66 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 653 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.                
ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน           
แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น
จากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2564 
- ปัจจุบัน (7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 16 จังหวัด 
ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำพู นครพนม ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุรี รวม 36 อำเภอ 66 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 653 หลัง   วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
ทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำ เนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม    
ท้ายนี้  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด                 
เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห์  ปีท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรฐั (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ขา่วสด (...)โพสต์ทูเดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์  

(/)www.mgronline.com www.thainews.prd.go.th www.bangkokbiznews.com www.tna.mcot.net                            



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11058
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: พิษพายุถล่ม16จว.คลี่คลายแล้ว

รหัสข่าว: C-210308012108(8 มี.ค. 64/05:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.20 Ad Value: 18,920 PRValue : 56,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26079
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: มลพิษเชียงใหม่พุ่งอันดับ3โลก

รหัสข่าว: C-210308004036(8 มี.ค. 64/04:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 25.03 Ad Value: 27,533 PRValue : 82,599 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11058
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ภาคเหนือยังอ่วมค่าฝุ่นสุดโหด

รหัสข่าว: C-210308012106(8 มี.ค. 64/05:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.56 Ad Value: 23,716 PRValue : 71,148 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23057
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: แม่ฮ่องสอนอ่วม จมวิกฤติควันพิษ

รหัสข่าว: C-210308009101(8 มี.ค. 64/03:49) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 49.35 Ad Value: 54,285 PRValue : 162,855 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14558
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด7วัน2.7หมื่นคนพบมีผลข้างเคียง956ราย

รหัสข่าว: C-210308005009(8 มี.ค. 64/06:02) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 139.12 Ad Value: 173,900 PRValue : 521,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14558
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด7วัน2.7หมื่นคนพบมีผลข้างเคียง956ราย

รหัสข่าว: C-210308005009(8 มี.ค. 64/06:02) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 139.12 Ad Value: 173,900 PRValue : 521,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14558
วันที่: จันทร์ 8 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด7วัน2.7หมื่นคนพบมีผลข้างเคียง956ราย

รหัสข่าว: C-210308005009(8 มี.ค. 64/06:02) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 139.12 Ad Value: 173,900 PRValue : 521,700 คลิป: สี่สี(x3)



3/8/2021 กรมอตุนุยิมวทิยา--พยากรณอ์ากาศประจําวนั
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พยากรณ์อากาศประจําวนั
ขอ้มลูยอ้นหลงั : -- เลอืกวนัที� --    สาํหรบัพมิพ์   

ประจาํวนัที� 8 มนีาคม 2564

ลกัษณะอากาศท ั�วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั�วโมงขา้งหน้า บรเิวณความกดอากาศสงูกาํลงัปานกลางจากประเทศจีนไดแ้ผล่งมาปกคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ทะเลจีนใต ้ในขณะที�ประเทศไทยตอนบนมอีากาศรอ้น กบัมลีมใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดันําความชื�นจากทะเลจีนใตแ้ละอา่วไทยเขา้มาปก
คลุมภาคเหนือตอนลา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก รวมท ั�งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ลกัษณะเชน่นี�ทาํใหบ้รเิวณ
ประเทศไทยตอนบนมอีากาศรอ้นกบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั โดยมฝีนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื�นที�ของภาคเหนือตอนลา่ง ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก สาํหรบัภาคใตม้ฝีนบางแหง่ เนื�องจากลมตะวนัออกยงัคงพดัปกคลุมอา่วไทยและภาคใต ้

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เนื�องจากในระยะนี�ลมใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงพดัปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาํใหบ้รเิวณดงักลา่วมฝีนเกดิขึ�นบางพื�นที� ดงันั�นการสะสม
ของฝุ่ นละออง/หมอกควนัมน้ีอย เวน้แตบ่รเิวณภาคเหนือตอนบนที�มลีมตะวนัตกพดัปกคลุม จงึทาํใหก้ารสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัยงัคงมี
แนวโน้มปานกลางถงึมาก

 คน้หา      1182 สายดว่น อต.   |  facebook  |  English

หนา้แรก สภาพอากาศ ภมูอิากาศ วชิาการ บรกิาร ประกาศ เกี�ยวกบัเรา

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/reports/DailyForecast/2021-03-08-0600.pdf
https://www.facebook.com/tmd.go.th
https://www.tmd.go.th/en

