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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 

         www.ryt9.com www.thailand.shafaqna.com หัวข้อข่าว  ปภ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันอุบัติภัย – 
สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติ ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยจากประทัด พลุ 
ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วง
เทศกาลตรุษจีนผ่านกลไกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ ด้านการเตรียมความพร้อม 
โดยสำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย อาทิ สถานประกอบการ สถานบริการ พื้นที่ชุมชน พร้อม
กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแนวทางป้องกันอุบตัิภัย
ทางน้ำ โดยจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเข้มงวดตรวจสอบ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือโดยสาร 
สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมทางน้ำให้มีความปลอดภัย อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณภัย และ
ระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คุมเข้ม
พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน พร้อมจัดตั้งจุดตรวจในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นสร้าง
การรับรู้เกี ่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ป ระชาชนเพิ่มความ
ระมัดระวังในการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟตามสถานที่ต่าง ๆ 
รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายกรณีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนด้านการเผชิญเหตุ ได้บูรณาการ             
สนธิกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประสานการปฏิบัติกับทหาร 
ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ เน้นการเฝ้าระวัง
กิจกรรมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหม้อย่างทันท่วงที การจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนคุมเข้มด้านความปลอดภัย
พื้นที่ที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความ
ปลอดภัยและเป็นสิริมงคล ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784"          
โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือ         
โดยด่วนต่อไป 
 
 
 

 

*มลพษิทางอากาศ ... 
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ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

มลพิษทางอากาศ 
   หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๖ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว พลเอก ประยุทธ์               

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการ                   
แก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๒.๕ ว่า ยังเป็นปัญหาระดับชาติ รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยที่ผ่านมา            
ได้หารือมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดค่าฝุ่น PM2.5 ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน  
ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย ทหาร และภาคประชาชน อุตสาหกรรม และการ              
เผาพื้นที่การเกษตร ซ่ึงต้องมีความเข้มงวด ต้องมีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจาก 
PM2.5 และการทำเกษตรแบบดั้งเดิม  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชนและภาคเกษตร ในส่วนของประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีชายแดนติดกันไดห้ารือกันอยู่ตลอดในทุกพ้ืนที่และทุกมิต ิ

 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๖ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศลดลง
จากเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แต่ยังคงเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ 
สุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สระบุรี หนองคาย นครพนม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี และ
นครราชสีมา โดยภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดค่าได้ ๓๕ - ๘๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ ๔๐ - ๙๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคกลาง
และภาคตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน ๒ พื้นที่ ตรวจวัดได้ ๑๓ - ๕๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก ภาพรวม 
อยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ ๑๔ - ๔๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ ๕ - ๒๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ ๑๕ - ๔๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๖ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๖ เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า จากสภาพอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้น ประกอบกับมีลมอ่อนถึงนิ่ง 
ทำให้ค่าฝุ่นในพื้นที่ กทม. เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งช่วงสุดสัปดาห์ ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา ค่าฝุ่นในหลายเขต                
เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้มและสีแดง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
และกำชับสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น รวมถึง ๕๐ เขตของ กทม. พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดใบไม้และ
ล้างถนน นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกษตรกรงดเว้นการเผาหญ้าและวัชพืชในไร่นา เพื่อลด
ผลกระทบด้านสุขภาพจากปริมาณสะสมของฝุ่นและมลพิษในพื้นที่ 
โรค COVID-19 
   หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว  
   - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า เราต้องแก้ไขปัญหาต่อไป ไม่ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ึน
หรือเพื่อเคลียร์พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงให้ลดลงเร็วที่สุด ส่วนมาตรการผ่อนคลายต้องดูเป็นพื้นที่ไป ทั้งพื้นที่ ที่เป็น 
จุดศูนย์กลางและพ้ืนที่โดยรอบ จะทำอย่างไรไม่ให้มีการแพร่ระบาด 
 

- นายแพทย์ทวีศิลป์ ... 
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    - นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยล่าสุด พบผู้ติดเชื้อใหม่ ๙๕๙ ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 
๙๓๗ ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ ๒๒ ราย และจากการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๘๔๘ ราย รวมยอด            
ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก ๕,๕๓๒ ราย รวมยอดผู้ป่วย ๑๕,๖๔๖ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก 
๓,๖๗๙ ราย สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 ในประเทศระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ 
พบผู้ป่วยรายใหม่ ๙๕๙ ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๐,๔๐๙ ราย หายป่วน ๖,๙๕๒ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๕ ราย รักษาตัว           
อยู่ในโรงพยาบาล ๓,๔๔๒ ราย สำหรับมาตรการผ่อนคลาย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอข้อมูลในการเปิดกิจการ 
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานประกอบการ แหล่งบันเทิงหรือโรงเรียน จะได้มีการพูดคุยกัน จากนั้น          
ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ศบค.ชุดใหญ่จะประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ๑๐๐,๒๘๔,๔๖๑ ราย 
เสียชีวิต ๒,๑๔๙,๔๖๐ ราย และผู้ป่วยที่รักษาหาย ๗๙,๒๙๒,๕๙๗ ราย โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจำนวนสะสม
ของผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในโลก 

พยากรณ์อากาศ 
      www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๒ องศาเซลเซียส 
และมีหมอกหนาในบางพื ้นที ่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า บริเวณภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
และภาคกลาง สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน            
ระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนบริเวณภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีฝนบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้             
มีฝนน้อยในระยะนี้ 

 



            

ฉบับประจําวันที/...27... เดือน....มกราคม... พ.ศ. <=>?.... กรอบ (../.)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.........จํานวน ..H.. แผ่น 
ccccccccccccccccccccccccccccccccc 

ปภ. ผนกึกาํลงัทกุภาคสว่นป้องกนัอุบตัภิยั - สรา้งความปลอดภยัชว่งเทศกาล
ตรุษจนี 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทีF
เกีFยวขอ้งดําเนนิมาตรการป้องกันอบัุตภัิยชว่งเทศกาลตรุษจนีอย่างเขม้ขน้และสอดคลอ้งกับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคตดิเชืOอไวรัสโควดิ - 19 ของกระทรวงสาธารณสขุ เนน้คมุเขม้การป้องกันอัคคภัีย การป้องกันอบัุตภัิยทางนํOา 
การป้องกันอบัุตเิหตุทางถนน รวมถงึเฝ้าระวังพืOนทีFจดังานและสถานทีFเสีFยงตอ่การเกดิอนัตราย อกีทั OงจัดชดุเคลืFอนทีFเร็ว
และอปุกรณ์เครืFองมอืใหพ้รอ้มเผชญิเหตแุละชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพืOนทีF เพืFอสบืสาน
เทศกาลตรุษจนีใหเ้ป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสริมิงคล 

นายบุญธรรม เลศิสขุเีกษม อธบิดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจนีเป็นชว่งทีFมี
ความเสีFยงต่อการเกดิอบัุตภัิยสงูกว่าปกต ิทั Oงอัคคภัีย อบัุตภัิยจากประทัด พลุ ดอกไมเ้พลงิ และอบัุตเิหตุทางถนนเพืFอ
สรา้งความปลอดภัยแกป่ระชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไดบู้รณาการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทีFเกีFยวขอ้งดาํเนนิมาตรการป้องกันอบัุตภัิยชว่งเทศกาลตรุษจนีผา่นกลไกกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหส้อดคลอ้งกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคตดิเชืOอไวรัสโควดิ - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนีO 

ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม โดยสํารวจ ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลพืOนทีFเสีFยงอคัคภัีย อาท ิสถานประกอบการ สถาน
บรกิาร พืOนทีFชมุชน พรอ้มกําหนดกระบวนการปฏบัิตงิานของหน่วยงานทีFเกีFยวขอ้งใหชั้ดเจนและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
วางแนวทางป้องกนัอบัุตภัิยทางนํOา โดยจงัหวัดทีFมสีถานทีFท่องเทีFยวทางนํOา จังหวัดทีFมพีืOนทีFตดิทะเลเขม้งวดตรวจสอบ 
โป๊ะเรอื ท่าเทยีบเรอืโดยสาร สถานทีFรมินํOา และเสน้ทางคมนาคมทางนํOาใหม้คีวามปลอดภัย อกีทั Oงจัดเจา้หนา้ทีF 
อปุกรณ์เครืFองมอืดา้นสาธารณภัย และระบบสืFอสารใหพ้รอ้มปฏบัิตกิารตลอด 24 ชัFวโมง สําหรับการป้องกันอบัุตเิหตุ
ทางถนนไดก้ําชับใหเ้จา้หนา้ทีFคุมเขม้พฤตกิรรมเสีFยงอบัุตเิหตุทางถนน พรอ้มจัดตั OงจุดตรวจในพืOนทีFเสีFยงต่อการเกดิ
อบัุตเิหตุทางถนน นอกจากนีO ยงัมุ่งเนน้สรา้งการรับรูเ้กีFยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคภัียในเบืOองตน้ ควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนเพิFมความระมัดระวังในการจุดธูปเทยีน การเผากระดาษเงนิกระดาษทอง และการจุดประทัด 
พลุ ดอกไมไ้ฟตามสถานทีFต่าง ๆ รวมถงึบทลงโทษตามกฎหมายกรณีสรา้งความเสยีหายต่อชวีติและทรัพยส์นิ 

ดา้นการเผชญิเหตุ สนธกิําลังสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 
ประสานการปฏบัิตกิับทหาร ตํารวจ เจา้หนา้ทีFของหน่วยงานทีFเกีFยวขอ้ง และประชาชนจติอาสาในการดูแลความ
ปลอดภัยในทุกมติ ิเนน้การเฝ้าระวังกจิกรรมและพืOนทีFเสีFยงต่อการเกดิอัคคภัีย การจัดชดุเคลืFอนทีFเร็วและอปุกรณ์
ดับเพลงิใหพ้รอ้มปฏบัิตกิารระงับเหตุเพลงิไหมอ้ย่างทันท่วงท ีการจัดระเบยีบการจราจรและอํานวยความสะดวกในการ
เดนิทาง ตลอดจนคุมเขม้ดา้นความปลอดภัยพืOนทีFทีFมกีารจัดงานเทศกาลตรุษจนี และสถานทีFท่องเทีFยว ทั OงนีO เพืFอสบื
สานเทศกาลตรุษจนีใหเ้ป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสริมิงคล 
 
ทา้ยนีO ประชาชนสามารถแจง้เหตุและขอความชว่ยเหลอืทางไลน ์"ปภ.รับแจง้เหตุ1784" โดยเพิFมเพืFอน Line ID 
@1784DDPM รวมถงึสายด่วนนริภัย 1784 ตลอด 24 ชัFวโมง เพืFอประสานใหก้ารชว่ยเหลอืโดยด่วนต่อไป 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดาห์ (...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   (...)เนชั/นสุดสัปดาห์  ปีที/...... ฉบับที/..... 

(...)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)ไทยโพสต์ 

(...)สยามรัฐ (...) แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์ X-Cite 
(...)เส้นทางท้องถิ/น   ( / ) www.ryt9.com www.thailand.shafaqna.com 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15662
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ชี้27-28ม.ค.อันตรายกทม.'ฝุ่นพิษ'รุนแรง!เด็ก44%อยู่พื้นที่เสี่ยง

รหัสข่าว: C-210127020028(27 ม.ค. 64/05:00) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 83.11 Ad Value: 91,421 PRValue : 274,263 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15662
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ชี้27-28ม.ค.อันตรายกทม.'ฝุ่นพิษ'รุนแรง!เด็ก44%อยู่พื้นที่เสี่ยง

รหัสข่าว: C-210127020028(27 ม.ค. 64/05:00) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 83.11 Ad Value: 91,421 PRValue : 274,263 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23017
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ถกแก้ฝุ่นพิษพุ่ง 18จังหวัดทั่วปท.

รหัสข่าว: C-210127009071(27 ม.ค. 64/03:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 48.25 Ad Value: 53,075 PRValue : 159,225 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11018
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: วอนงดเผาไร่นาลดฝุ่นจิ๋ว-มลพิษ

รหัสข่าว: C-210127012053(27 ม.ค. 64/05:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.28 Ad Value: 9,108 PRValue : 27,324 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24471
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: รบ.ประสานเพื่อนบ้านแก้ฝุ่นพิษหามเหยื่อPM2.5ส่งโรงพยาบาล

รหัสข่าว: C-210127021002(27 ม.ค. 64/03:01) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 43.27 Ad Value: 36,779.50 PRValue : 110,338.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24471
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดไทยทุบสถิติป่วยอีก959 หมอศิริราชยันไม่ปิดบังอาการผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: C-210127021001(27 ม.ค. 64/03:02) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 74.66 Ad Value: 78,393 PRValue : 235,179 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24471
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดไทยทุบสถิติป่วยอีก959 หมอศิริราชยันไม่ปิดบังอาการผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: C-210127021001(27 ม.ค. 64/03:02) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 74.66 Ad Value: 78,393 PRValue : 235,179 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 มกราคม 2564 เวลา 06:02
หัวข้อข่าว: พยากรณ์อากาศวันนี้ ไทยตอนบน อุ่นขึ้น 1-2 องศา หมอกหนา กทม.ฝนเล็กน้อย

รหัสข่าว: I-I210127000407 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/643728
https://www.posttoday.com
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