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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
ไฟป่าหมอกควัน 
   หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑๑ เสนอข่าว  
   - สถานการณ์ฝุ่นควันจากการเผาและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ตัวเมืองถูกปกคลุม

ไปด้วยหมอกควันหนาทึบ คุณภาพอากาศยังสูงเกินค่ามาตรฐาน รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด           
ของกรมควบคุมมลพิษในตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม พบค่าฝุ่นละออง 
PM2.5 อยู ่ที ่ ๑๑๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ระดับที ่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ร่วมกับ               
จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำจิตอาสา พร้อมด้วยอุปกรณ์  ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น                
ในอากาศ รวมทั้งล้างทำความสะอาดถนน เพื่อบรรเทาปริมาณฝุ่นควัน โดยเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ 
มีจุดความร้อนเกิดขึ้น ๒๑๑ จุด ในพื้นที่ ๑๘ อำเภอ พบมากที่สุดที่อำเภอเชียงดาว ๓๙ จุด รองลงมา อำเภออมก๋อย ๓๘ จุด 
ทั้งนี้ พบว่า จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนใหญ่เป็นจุดที่ลุกลามจากวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มากถึง ๖๙ จุด ทั้งหมด
อยู่ในพื้นท่ีเขาสูงชันและเป็นหนาผาสูง  

   - นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเปิดปฏิบัติการดับไฟป่า โดยสนธิกำลัง
อาสาสมัครดับไฟป่าประจำหมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องเร่งดับไฟป่า เพื่อควบคุมจุดความร้อนที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เน้นเป้าหมายในพื้นที่ที่เข้าถึงยากและลุกลามไม้ในช่วง
กลางคืน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผน ทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การบูรณาการหน่วยงานต่างๆ 
ระหว่างฝ่ายของชุมชน ตำบล หมู่บ้าน และฝ่ายเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นควัน             
ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อดูจากจุด Hotspot พบว่าเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีปัจจัย             
ที่ควบคุมไม่ได้ทั้งสภาพอากาศและลม 

  หนังสอืพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑๑ เสนอข่าว  
   - สถานการณ์หมอกควันไฟป่าและการเผาในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ต่อเนื่อง จากเว็บไซต์ www.iqair.com จัดอันดับเมืองที่มีค่ามลพิษในอากาศของโลก พบว่า วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
จังหวัดเชียงใหม่ข้ึนมาอยู่อันดับที่ ๑ ของโลกหลายวันติดต่อกัน โดยวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศได้ ๑๙๕ USAQI ส่วนอันดับ 
๒ ของโลก คือ เมืองปักก่ิง ประเทศจีน ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ๑๘๒ USAQI 

   - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงาน ในช่วงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถึงประมาณ ๑ สัปดาห์ข้างหน้า ถือว่า
สภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันของภาคเหนือ เนื่องจากกระแสลม รวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองหรือ
พายุฤดูร้อนยังไม่มีปัจจัยใดที่จะทำให้เกิด ส่วนคลื่นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่าน เป็นลักษณะของลมอ่อนที่จะช่วย
ยกอากาศขึ้นได้บ้างในช่วงกลางวันและช่วงบ่ายเท่านั้น แต่กดทับอยู่ในระดับความสูงที่ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไม่ทำให้

 

หมอกควันสลายตัว... 

http://www.iqair.com/


๒ 
หมอกควันสลายตัวลงหรือลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ประกอบกับช่วงเช้าและตอนกลางคืนยังมีอากาศหนาวเย็นที่จะกดทับ
สภาพอากาศเหนือเมืองเชียงใหม่และภาคเหนือ ยิ่งทำให้ฝุ ่นควันสะสมตัวหนาแน่นมากขึ้น ไม่สามารถลอยขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศได้ ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทัง้สัปดาห์ต่อจากนี้คาดว่าปัญหาหมอกควันในอากาศจะทวีความรุนแรง 

   หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๐ เสนอข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงปัญหาคุ่นฝุ่น PM2.5 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่ยังมีการลักลอบ
เผาป่าและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ว่า ได้รับการชี้แจงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยในส่วนของจุดความร้อนประเทศไทยลดลงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ได้แสวงหาความร่วมมือและให้
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยในส่วนของประเทศไทยต้องลดจุดความร้อนให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผา
วัชพืช ซึ่งได้เน้นย้ำให้นำวัชพืชไปทำประโยชน์อย่างอื่นแทน เช่น เผาถ่านไว้ใช้ในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
วิสาหกิจชุมชนได้  
ภัยแล้ง 
   หนังสือผู้จัดการรายวัน 360 หน้า ๑ เสนอข่าว สถานการณ์ภัยแล้งที่ยังคงคุกคามขยายวงกว้าง ทำให้แม่น้ำยม

หลายจุดแห้งขอดจนมองไม่เห็นพื้นทรายหลายกิโลเมตร โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านบริเวณสะพานบ้างวังทอง หมู่ที่ ๗ 
ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แม่น้ำยมที่เคยเอ่อล้นท่วมบ้านปัจจุบันได้กลายสภาพเป็นชายหาดที่ใหญ่ 
โรค COVID-19 

  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  

   - ศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โรค              

โควิด – 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ ๖๐ ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ ๒๒ ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรอง                

เชิงรุก ๒๑ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๑๕ ราย และไม่ได้เข้าอีก ๒ ราย รวมป่วยสะสม 

๒๖,๐๕๑ ราย รักษาหายป่วยแล้ว ๒๕,๘๕๑ ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๕๖๕ ราย เสียชีวิตสะสม ๘๕ ราย  

  - นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน            

โควิด – 19 ใยนประเทศไทยว่า จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ฉีดวัคซีนไปแล้ว ๒๙,๙๐๐ ราย 

กรณีเมื่อฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ จะเกิดขึ้นได้ ๑ ใน ๓ ของผู้ที่ได้รับวัคซีน พบได้ตั้งแต่เจ็บบริเวณจุดที่ฉีด คลื่นไส้ 

วิงเวียน ผื่นขึ้นเล็กน้อย อาเจียน สามารถรายงานเข้าไปในระบบไลน์บัญชีทางการ “หมอพร้อม” เพื่อบันทึกอาการและ

ยืนยันการเฝ้าระวังไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง โดยหลังจากนี้จะรายงานเฉพาะอาการข้างเคียงที่รุนแรงเท่านั้น เช่น ไข้สูง 

แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก อาจเกี่ยวกับระบบหัวใจที่ทำงานมากขึ้น จะต้องรายงานเข้ามาในระบบเฝ้าระวัง กรณีที่

สงสัยว่าจะรุนแรงก็จะเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค เช่น ฉีดแล้วเสียชีวิต โดยตั้งแต่ฉีดวัคซีนมา มีรายงานตามเกณฑ์

สอบสวน ๕ ราย และมี ๑ ราย ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว โดยระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนชนิดที่ไม่รุนแรง และ

ทุกรายกลับบ้านแล้ว 

 

 

 

 

 

พยากรณ์อากาศ ... 



๓ 
พยากรณ์อากาศ 

      www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ               
ทะเลจีนใต้ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ย ังคงพัดนำความชื ้นจากทะเลใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก                        
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน 
ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง
และลมประโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้             
มีฝนน้อย  

 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8884
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: หมอกควันเหนือรุนแรงขึ้น

รหัสข่าว: C-210310008078(10 มี.ค. 64/03:53) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 53.06 Ad Value: 50,407 PRValue : 151,221 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3384
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่อ่วม! ค่ามลพิษครองแชมป์โลกเหนียวแน่น

รหัสข่าว: C-210310040037(10 มี.ค. 64/03:37) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 79.10 Ad Value: 94,920 PRValue : 284,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3384
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่อ่วม! ค่ามลพิษครองแชมป์โลกเหนียวแน่น

รหัสข่าว: C-210310040037(10 มี.ค. 64/03:37) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 79.10 Ad Value: 94,920 PRValue : 284,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24501
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: นายกฯ ชี้ แก้ปัญหาวิกฤติฝุ่นต้องร่วมมือกัน

รหัสข่าว: C-210310021038(10 มี.ค. 64/03:42) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 17.66 Ad Value: 15,011 PRValue : 45,033 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3384
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: น้ำยมศรีสำโรงแห้งขอดสิ้นสภาพ ถึงขั้นใช้แทนลู่ซ้อมวิ่ง-สนามบอลได้หมด

รหัสข่าว: C-210310040026(10 มี.ค. 64/03:40) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 24.24 Ad Value: 29,088 PRValue : 87,264 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15704
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 12มี.ค.พร้อมครม.-บิ๊กป้อมด้วย นายกฉีดวัคซีน
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Col.Inch: 105.27 Ad Value: 115,797 PRValue : 347,391 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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