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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๗ คอลัมน์เดลี่@Web เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดำทแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจาก  
สาธารณภั โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้ผลักประกัยในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.disaster.go.th  
 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

การบริหารจัดการน้ำ 
   หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว ดร.ทวีศักดิ์ นเดดชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ลุ่มเจ้าพระยาทั้ง ๔ แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำ           
ใช้การได้ ๔,๖๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ทั้งประเทศใช้น้ำไปแล้วประมาณ ๑,๘๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น           
ร้อยละ ๔๖ ของแผนฯ เนื่องจากปีที่ผ่านมาน้ำต้นทุนมีจำกัด จำเป็นต้องสำรองน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและรักษา             
ระบบนิเวศเป็นหลัก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ และปฏิบัติตามแผนบริหาร             
จัดการน้ำอยา่งเคร่งคัด เพ่ือให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า 

   หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๒ หัวข้อข่าว ‘สทนช.’ เปิดแผนน้ำปี’๖๔ พร้อมรับมือ ‘แล้ง-ท่วม’ เสนอข่าว 
คณะทำงานประเมินสถานการณ์ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้มอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำในปี ๒๕๕๖๔ ดังนี้ ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลคาดการณ์
พื้นที่เสี่ยงกรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประกอบกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือ 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๒) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการคาดการณ์จัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำ    
ในพื้นที่เพาะปลูกใช้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และออกมาตรการในการควบคุมกำกับการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำ     
๓) มอบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประเมินสำรวจผักตบชวาในแหล่งน้ำต่างๆ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และมอบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ สำรับมาตรการในการบริหารจัดกาน้ำฤดูแล้ง ๒๕๖๓/๒๕๖๔ มีดังนี้          
๑) เร่งกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ก่อนหมดฤดูฝน ๒) จัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบในพื้นที่เสี่ยขาดแคลนน้ำ พร้อม วาง          
ท่อน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียงและแผนรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำโดยตรง ๓) ปฏิบัติการเติมน้ำ
ให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ ๔) กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่ชัดเจน มีการติดตาม กำกับ     
ให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค พร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำ ๕) เฝ้าระวัง

 

คุณภาพน้ำ ... 

http://www.disaster.go.th/


๒ 

คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักสายรอง ๖) วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล่ง รวมถึงมาตรการควบคุมการสูบน้ำ การแย่งน้ำ 
กรณีไม่อาจสนับสนุนน้ำเพ่ือการเกษตร โดยให้กำหนดมาตรการเยียมยาผลกระทบที่รวดเร็วชัดเจน ๗) ส่ งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบ ๓ อาร์ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ๘) ติดตามประเมินผลการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน           
ที่กำหนดไว้ ๙) สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือ            
ในการใช้น้ำอย่างประหยัด  

มลพิษทางอากาศ 
   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๒ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสภาพอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศ วันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๔ พบว่าเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ส มุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย พะเยา 
เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา  โดยภาคเหนือ 
ตรวจวัดได้ ๓๔ - ๗๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดค่า ได้ ๓๖ - ๗๒ ไมโครกรัมต่อ               
ลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและภาคตะวันตก วัดค่าได้ ๓๔ - ๘๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก วัดค่าได้ 
๓๒ - ๕๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคใต้ วัดค่าได้ ๙ - ๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับกลางถึงเริ ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ วัดค่าได้ ๔๒ - ๗๓ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยอยู่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ๔๖ พ้ืนที่ สูงสุดที่ริมถนนดินแดง เขต ดินแดง วัดค่าได้ 
๗๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

   หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะประธาน
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เปิดเผยว่า ช ่วงเช ้าค่านฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิด ๒.๕ ไมครอน ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปรับตัวลงทุกพ้ืนที่ ไม่พบเกินค่าระดับสีแดง แต่ยังเกินค่าในระดับสีส้ม เริ ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ๓๑ พื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจจับและควบคุมรถยนต์ที่ปล่อยควันดำบนท้องถนน 
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวด จะช่วยลดฝุ่น PM2.5 ลงได้ค่อนข้างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียง
บางส่วนของมาตรการรัฐบาลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ขณะที่ทั่วประเทศ ค่าฝุ่น PM2.5 และ PM 10 ปรับตัวลดลงหลาย
พื้นที่ในระดับสีส้ม ทั้งนี้จากสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาและการเผาในที่โล่งโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ขอความ
ร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบ         
ต่อสุขภาพ 

พยากรณ์อากาศ 
      www.tmd.go.th เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออก                
เฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส แต่ยังคง        
มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนาว            
ถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย 
ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน 
 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23015
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 17(ซ้าย)

คอลัมน์: เดลี่@Web: สาธารณภัย

รหัสข่าว: C-210125009062(25 ม.ค. 64/02:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.31 Ad Value: 31,482 PRValue : 94,446 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14516
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมชลฯจับตาค่าความเค็มลุ่มเจ้าพระยาเข้มแผนบริหารจัดการน้ำ4เขื่อนหลัก

รหัสข่าว: C-210125005051(25 ม.ค. 64/06:15) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 30.15 Ad Value: 27,135 PRValue : 81,405 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15660
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'สทนช.' เปิดแผนน้ำปี'64 พร้อมรับมือ 'แล้ง-ท่วม'

รหัสข่าว: C-210125020062(25 ม.ค. 64/04:57) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 132.58 Ad Value: 145,838 PRValue : 437,514 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15660
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'สทนช.' เปิดแผนน้ำปี'64 พร้อมรับมือ 'แล้ง-ท่วม'

รหัสข่าว: C-210125020062(25 ม.ค. 64/04:57) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 132.58 Ad Value: 145,838 PRValue : 437,514 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15660
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'สทนช.' เปิดแผนน้ำปี'64 พร้อมรับมือ 'แล้ง-ท่วม'

รหัสข่าว: C-210125020062(25 ม.ค. 64/04:57) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 132.58 Ad Value: 145,838 PRValue : 437,514 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26037
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ฝุ่นพิษพุ่งกทม.-ปริมณฑล46จุด

รหัสข่าว: C-210125004054(25 ม.ค. 64/04:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.82 Ad Value: 18,502 PRValue : 55,506 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24469
วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: คนกรุงโล่งฝุ่นพิษคลี่คลายขนส่งเข้มรถโดยสารควันดำ

รหัสข่าว: C-210125021000(25 ม.ค. 64/03:56) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 43.59 Ad Value: 37,051.50 PRValue : 111,154.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



            

ฉบับประจําวันที/...๒๕... เดือน....มกราคม... พ.ศ. <=>?.... กรอบ (../.)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.........จํานวน ..H.. แผ่น 
ccccccccccccccccccccccccccccccccc 
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลงัอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำใหบ้ริเวณประเทศ
ไทยตอนบน มีอุณหภูมสิูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมอีากาศเย็นถึงหนาวกบัมหีมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ 
สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอใหป้ระชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณ
ที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน 

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.tmd.go.th 

 


