
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 

        - หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  

           * สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดลำปางยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ๑๓ วัน โดยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อน จำหวัดลำปาง 

และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าที่ลุกไหม้ป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่บ้านแม่ลีน 

หมู่ที ่ ๕ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยพื้นที่ป่าเบญจพรรณถูกไฟไหม้เสียหายกว่า ๑๑ ไร่ 

สาเหตุเกิดจากมกีารเผาป่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่า

สงวนแห่งชาติแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ไฟป่าเป็นเวลา 

๖ ชั่วโมง พื้นที่ป่าถูกเผากว่า ๕๐ ไร่ สำหรับสถิติสะสมจุดความร้อนที่เกิดไฟป่าและการเผาในพื้นที่จังหวัดลำปาง  

ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เกิดขึ้นทั้งหมด ๖๔๕ จุด กระจายในพ้ืนที่หลายอำเภอของจังหวัดลำปาง ส่วนฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM2.5 ในพ้ืนที่จังหวัดลำปาง ยังคงเกินค่ามาตรฐานที่ ๔ สถานี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๕๕ - ๗๓ ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

           * สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสวนชมน่านฯ อำเภอเมืองพิษณุโลก วัดได้ ๖๓ ไมโครกรัม   

ต่อลูกบาศก์เมตร และเกิดควันไฟป่าบริเวณบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง คาดว่าสาเหตุเกิดจากการ

แอบเผาป่า ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ พบเหตุเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒๓ ครั้ง พื้นที่  

ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๘ ครั้ง  

           * นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอจัดทำ

แผนการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ทั้ง ๙ อำเภอ เพ่ือจะได้ทราบถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ แนวทางวิธีการ

กำจัดมลพิษ แนวทางบูรณาการการมีส่วนร่วม จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้

เข้าถึงประชาชนมากที่สุด 

           * นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5   

ในจังหวัดนครราชสีมา ว่า จากการตรวจสอบสถิติค่าฝุ่นละออง PM2.5 ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔    

ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เริ่มเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่นละออง จึงได้ออกมาตรการ      

๖ ข้อ ดังนี้ ๑.มาตรการคุมควันดำบนท้องถนน ๒.มาตรการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ๓.มาตรการ

ควบคุมมลพิษในสถานที่ก่อสร้าง ๔.มาตรการควบคุมห้ามเผาตอซังและพื้นที่การเกษตร ๕.มาตรการขอความ

ร่วมมืองดจุดธูปเทียนตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะวัดและสถานที่ทางศาสนา ๖.มาตรการคุมเข้มสถานที่จัดเก็บขยะ     

ในส่วนภาคการเกษตร ได้สั่งการให้ทั้ง ๓๒ อำเภอ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยห้ามเผาตอซังข้าวอย่างเด็ดขาด 

              การบริหาร… 
… 



๒ 

 

• การบริหารจัดการน้ำ 

        - หนังสือพิมพส์ยามรัฐ หน้า ๑๒ เสนอข่าว นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

การประชุมปรึกษาหารือในการหามาตรการแก้ไขและป้องกันในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มเกิดภาวะ

ฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนและเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้ จึงต้องเตรียมพร้อมในการบริหาร

จัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง พร้อมนำบทเรียนจากการปฏิบัติงานจากปีที ่ผ่านมา           

มาประกอบการวางแผนบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน  โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์  

การแพร่ระบาดติดเชื ้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย รายงานว่า พบผู ้ติดเชื ้อรายใหม่ ๘๑๙ ราย เป็นผู ้ติดเชื้อ

ภายในประเทศ ๘๐๘ ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวัง ๙๒ ราย มาจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๗๑๖ ราย 

ส่วนใหญ่พบในจังหวัดสมุทรสาคร และผู้เดินทางจากต่างประเทศ อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ๑๑ ราย พบผู้เสียชีวิต  

๑ ราย ติดเชื้อภายในประเทศไปในพื้นที่เสี่ยง ๑๔ ราย มากที่สุด กรุงเทพมหานคร ๖ ราย สมุทรสาคร ๗๘ ราย และ   

จากการค้นหาเชิงรุก ส่วนผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๒๗ ม.ค. ๖๔ อยู่ที่ ๑๑,๒๒๘ ราย ติดเชื้อ

ภายในประเทศ ๔,๓๔๗ ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๖,๒๔๘ ราย เดินทางจากต่างประเทศ ๖๓๓ ราย ผู้ป่วยรักษาหาย  

๑๖๒ ราย สะสมหายป่วยแล้ว ๗,๑๑๔ ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๔,๐๙๘ ราย ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ ๑๖ ราย  

ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ทั่วโลก ยังคงแพร่ระบาดในพ้ืนที่ ๒๑๙ ประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม ๑๐๐,๘๓๗,๖๔๖ ราย ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มเป็นจำนวน ๒ ,๑๖๗,๐๙๖ ราย และผู้ป่วย

รักษาหายสะสมจำนวน ๗๒,๘๖๔,๙๑๒ ราย โดยสหรัฐอเมริกามีจำนวนสะสมของผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในโลก 

๒๖,๐๑๑,๒๒๒ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต ๔๓๕,๔๕๒ ราย และผู้ป่วยรักษาหายสะสม ๑๕,๗๖๗,๔๑๓ ราย 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่

จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ในคืนนี้ (๒๘ ม.ค.๖๔) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๒ - ๔ องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง ๑ - ๓ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่ องจาก         

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น 

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึน 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15663
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: โคราชเข้ม5อภ.เผาซังข้าว แม่ทัพสั่งพ่นน้ำลดฝุ่น14จว.
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 24472
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตรังประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้ง

รหัสข่าว: C-210128021050(28 ม.ค. 64/05:28) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 12.14 Ad Value: 10,319 PRValue : 30,957 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24472
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ร้านอาหารเฮ!เปิดถึง5ทุ่ม ศบค.เคาะมาตรการผ่อนคลาย

รหัสข่าว: C-210128021012(28 ม.ค. 64/05:11) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 95.64 Ad Value: 100,422 PRValue : 301,266 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24472
วันที่: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ร้านอาหารเฮ!เปิดถึง5ทุ่ม ศบค.เคาะมาตรการผ่อนคลาย

รหัสข่าว: C-210128021012(28 ม.ค. 64/05:11) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 95.64 Ad Value: 100,422 PRValue : 301,266 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยทั่วไทยอุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ อากาศเย็น

รหัสข่าว: I-I210128000495 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/643846
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยทั่วไทยอุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ อากาศเย็น

รหัสข่าว: I-I210128000495 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/643846
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยทั่วไทยอุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ อากาศเย็น

รหัสข่าว: I-I210128000495 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/643846
https://www.posttoday.com

