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    เมื่อวันที่ 21 ก .ย.64 เวลา 09.30 น่ายใานงน่ชวใวันที่  ).ภป (  ก่มภรอใกันทลรร่่เทาัางา่ปปัย  . เกิดอุทกปัยงนพ้ืนที่ 
16 จัใหวัด ได้ทกช เ่ียใงหมช ล าภาใ ตาก ัุโขทัย เพ่่รู่ป์ พิจิต่ ก าทพใเพ่่ ่ัยปูมิ เลย นค่่า่ัีมา ศ่ีัรเกษ 
ภ่าจีนรุ่ี ั่รทก้ว จันทรุ่ี พ่รนค่ศ่ีอยุงยา ทลรนค่ศ่ีง่่ม่า่ ่วม 48 อ าเปอ 132 ต ารล 580 หมูชร้าน  
3 เขตเทศราล ภ่ร่า่นได้่ัรผลก่รทร 15,631 ค่ัวเ่ือน ัถานกา่ป์คลี่คลายทล้ว 10 จัใหวัด ยัใคใมีัถานกา่ป์  
6 จัใหวัด ซึ่ใ ภปได้่ชวมกัรจัใหวัดทลรหนชวยใานที่เกี่ยวข้อใลใพื้นที่ั า่วจความเัียหายทลรงห้กา่่ชวยเหลือภ่ร่า่นตชอไภ. 
    ก่มภรอใกันทลรร่่เทาัางา่ปปัย งนฐานรกอใอ านวยกา่ภรอใกันทลรร่่เทาัางา่ปปัยกลาใ ่ายใานจาก  ).ก .กอภป(
อิทงิพล่ชอใม่ัุมพาดผชานปาคเหนือ ทลรปาคตรวันออกเดียใเหนือตอนรน ภ่รกอรกัรม่ัุมตรวันตกเดียใงต้ที่พัดภกคลุม
ากราทรเลอันดามัน ปาคงต้ ทลรอชาวไทย ท างห้มีคนตกหนักถึใหนักมใพ้ืนที่ ตั้ใทตชวันที่ 16 ก  .ย .64 จนถึใภัจจุรัน                   
(21 ก  .ย .64 เวลา 06.00 น  ). ัชใผลงห้เกิดอุทกปัยงนพ้ืนที่ 16 จัใหวัด  เ่ียใงหมช ล าภาใ ตาก ัุโขทัย เพ่่รู่ป์ พิจิต่ 
ก าทพใเพ่่ ่ัยปูมิ เลย นค่่า่ัีมา ศ่ีัรเกษ ภ่าจีนรุ่ี ั่รทก้ว จันทรุ่ี พ่รนค่ศ่ีอยุงยา ทลรนค่ศ่ีง่่ม่า่ ่วม 
48 อ าเปอ 132 ต ารล 580 หมูชร้าน 3 เขตเทศราล ภ่ร่า่นได้่ัรผลก่รทร 15,631 ค่ัวเ่ือน 
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ัถานกา่ป์คลี่คลายทล้ว 10 จัใหวัด ยัใคใมีัถานกา่ป์ 6 จัใหวัด ดัในี้ 

พิจิต่ ภัจจุรันยัใคใมีน้ าทชวมขัใงนพ้ืนที่ 7 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอเมือใพิจิต่ อ าเปอัากเหล็ก อ าเปอรึในา่าใ อ าเปอโพงิ์
ภ่รทัร่้าใ อ าเปอว่ิ่รา่มี อ าเปอโพทรเล ทลรอ าเปอัามใชาม ซึ่ใเภ็นพ้ืนที่ลุชมต่ ากา่เกษต่ ทลรอยูช่รหวชาใกา่เ่ชใ่รรายน้ า 

่ัยปูมิ น้ างนล าน้ า่ีเอชอเข้าทชวมพ้ืนที่ 5 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอหนอใรัว่รเหว อ าเปอจัตุ่ัั อ าเปอเมือใ่ัยปูมิ อ าเปอเนินัใชา 
ทลรอ าเปอร้านเขว้า ่วม 8 ต ารล ซึ่ใเภ็นพ้ืนที่ลุชมต่ า ทลรอยูช่รหวชาใกา่เ่ชใ่รรายน้ า 

นค่่า่ัีมา น้ าล้นอชาใเก็รน้ าจากคนตกหนักเข้าทชวมพ้ืนที่ 4 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอดชานขุนทด อ าเปอัูใเนิน อ าเปอโนนัูใ 
ทลรอ าเปอโ่ค่ัย ่วม 8 ต ารล ยัใคใมีน้ าทชวมขัใงน 3 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอดชานขุนทด อ าเปอัูใเนิน อ าเปอโนนัูใ ภัจจุรัน
อยูช่รหวชาใกา่เ่ชใ่รรายน้ า 

ศ่ีัรเกษ น้ าทชวมงนพ้ืนที่ 2 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอกันท่ลักษ์ ทลรอ าเปอขุขันง์ ่วม 2 ต ารล ่รดัรน้ าเพ่ิมขึ้นเนื่อใจากยัใมี
คนตกงนพื้นที่ ทลรอยูช่รหวชาใกา่เ่ชใ่รรายน้ า 

ั่รทก้ว น้ าทชวมงนพ้ืนที่ 2 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอตาพ่รยา ทลรอ าเปออ่ัญภ่รเทศ ่วม 5 ต ารล อยูช่รหวชาใกา่เ่ชใ 
่รรายน้ า ่รดัรน้ าลดลใ 

พ่รนค่ศ่ีอยุงยา น้ างนทมชน้ าเจ้าพ่รยาเอชอล้นตลิ่ใเข้าทชวมพ้ืนที่ 3 อ าเปอ ได้ทกช อ าเปอผักไหช อ าเปอเันา ทลรอ าเปอ 
ราใราล ่วม 15 ต ารล ภัจจุรันมีน้ าทชวมขัใงนพ้ืนที่ลุชมต่ า่ิมคั่ใทมชน้ าเจ้าพ่รยา ทมชน้ าน้อย ทลรคลอใโผใเผใที่อยูชนอก  
ทนวคันก้ันน้ า 

ก่มภรอใกันทลรร่่เทาัางา่ปปัยได้ภ่รัานจัใหวัด อใค์ก่ภกค่อใัชวนท้อใถิ่นทลรหนชวยใานที่เกี่ยวข้อใเ่ชใงห้กา่
่ชวยเหลือผู้ภ่รัรปัย โดยั า่วจทลรภ่รเมินความเัียหายเพื่อด าเนินกา่่ชวยเหลือตาม่รเรียก่รท่วใกา่คลัใ ฯ ั าห่ัร
ภ่ร่า่นัามา่ถทจ้ใเหตุทลรขอความ่ชวยเหลือทาใไลน์ “ภป.่ัรทจ้ใเหตุ 1784” 
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 นิพนธ์ สั่งการ ปภ.เขต12 ประสาน อบจ.สงขลา และ ทม.เขารูปช้าง ระดมก าลัง ขุดลอกคลองสามกอง-คลอง
ส าโรง เตรียมรับฤดูมรสุม หว่ันน  าเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน 
By @thainews21/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอ าพล พงศ์สุวรรณ รองผวจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา นายจักร

ธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ลงพ้ืนที่ติดตาม

การขุดลอกคลองสามกอง-คลองส าโรง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือก าจัดสิ่งกีด

ขวางทางน้ าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้ามรสุมของพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า บริเวณคลองสามกอง-คลองส าโรง ในทุกๆปีจะมีการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่ก่อนเข้าสู่ช่วงมรสุม 

ทั้งในส่วนของการขุดลอกคูระบายน้ า การดูดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ า รวมทั้งการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาม

กอง-คลองส าโรง เพ่ือให้น้ าไหลได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชน มีร้านค้า โรงเรียน ประกอบกับ

ชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้มีน้ าใช้จากสถานที่ดังกล่าว ระบายน้ าทิ้งลงสู่คลองส าโรงเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด

ปัญหาน้ าเสียและมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งมีผักตบชวาที่เป็น อุปสรรคต่อการระบายน้ าในช่วงน้ าหลาก ตนจึงได้ตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าว 
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โดยให้มีการบูรณาการด าเนินการบริหารจัดการน้ าร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า โดยเฉพาะการ
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าตลอดจนการบ าบัดน้ าเสียในคูคลองน้ าใสท าให้ชุมชนมีสภ าวะ
แวดล้อมที่ดีขึ้น และพร้อมรับฤดูมรสุมที่ก าลังจะมาถึง ซึ่งเมื่อน้ าระบายไม่ทันจะเอ่อท่วมบ้านเรือนพ่ีน้องประชาชนในชุมชน  
ส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ศูนย์ปภ .เขต 12 ได้บูรณาการ
เครื่องจักรเช่น รถแบ็คโฮ รถบรรทุก ฯลฯ รวมทั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานร่วมกัน 
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‘ผูว้า่ฯนนท’์ ลงพ้ืนท่ีส ารวจการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัน ้าท่วมริมเจา้พระยา พร้อมสัง่การหน่วยงานรับมือน ้า

ทะเลหนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ผู้ว่าฯนนท์’ ลงพื้นที่ส้ารวจการก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้้าท่วมริมเจ้าพระยา พร้อมสั่งการหน่วยงานรับมือน้้าทะเลหนุน 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่บูรณาการ
ส้ารวจจุดตลิ่งสองฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือตรวจสอบการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้า
เจ้าพระยา บริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ถึงวัดแสงสิริธรรม และบริเวณท่าเทียบเรือ มัสยิดท่าอิฐ อ้าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะทาง 2.2 กิโลเมตร โดยมี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ พร้อมคณะ 
รายงานปัญหาน้้าท่วมริมตลิ่งและทะเลน้้าหนุน โดยได้ก้าชับหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมตลิ่งและ
ทะเลน้้าหนุนเตรียมพร้อมตามแผนป้องกันน้้าท่วมของจังหวัด เมื่อถึงฤดูน้้าหลากหรือน้้าทะเลหนุนสูงน้้าจากแม่น้้าเจ้าพะยา 
ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและฤดูน้้าหลาก น้้าทะเลหนุนที่จะมาถึง พร้อมทั้งวางแผน
โครงการก่อสร้างเข่ือนบริเวณแนวที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเพ่ือแก้ปัญหาน้้าท่วมดังกล่าว 

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 
ส้านักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบลที่เกี่ยวข้องเจ้าของพ้ืนที่ ให้ส้ารวจแผนที่แนวแม่น้้า
เจ้าพระยาและวางแผนให้ด้าเนินการก่อสร้างร่วมบูรณาการกับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาฤดูน้้าหลากหรือน้้าทะเลหนุนสูงน้้าจาก
แม่น้้าเจ้าพะยา พร้อมกับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา อีกทั้งป้องกันปัญหาน้้าท่วม 
น้้าทะเลหนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้้าของจังหวัดนนทบุรีต่อไป 
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(/)https://www.pimthai.co.th/85749 (/)https://www.matichon.co.th/ 

https://www.pimthai.co.th/85749


 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15900
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย)

ภาพข่าว: แนวเขื่อน

รหัสข่าว: C-210922020039(22 ก.ย. 64/04:46) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 12.66 Ad Value: 19,623 PRValue : 58,869 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24641
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ตรวจสถานการณ์น้ำ

รหัสข่าว: C-210922021056(22 ก.ย. 64/04:09) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.94 Ad Value: 9,387 PRValue : 28,161 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย)

ภาพข่าว: ท่วมหนัก

รหัสข่าว: C-210922012068(22 ก.ย. 64/05:27) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 22.27 Ad Value: 34,518.50 PRValue : 103,555.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

           
ฉบับประจ ำวันที่...22..เดือน กันยำยน... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …1..แผ่น 

 
เร่งพร่องน ้ำบึงหนองโคตรรับร่องมรสุมพำดผ่ำนขอนแก่น ป้องกันน ้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เร่งพร่องน ้าบึงหนองโคตรหลังพายุโกนเซินเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ปริมาณน ้าใกล้เต็มตลิ่ง ทั งจะมีร่อง

มรสุมพาดผ่าน จ.ขอนแก่น เกรงเกิดผลกระทบน ้าท่วมเขตเศรษฐกิจ ระดมติดตั งเครื่องสูบน ้า พร่องน ้าไหลลงล้าน ้าสาธารณะ 

 

 

 

วันนี  (21 ก.ย.) ที่บึงหนองโคตร ต้าบลบ้านเป็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และนาย

ชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านเป็ด ร่วมตรวจสอบการติดตั งเครื่องสูบน ้า หลังจากที่ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 4 

ได้สนับสนุนติดตั งเครื่องสูบน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ ว เพ่ือสูบน ้าลงสู่คลองยาว เป้าหมายให้น ้าไหลลงสู่คลองร่องเหมือง

เทศบาลนคร บึงทุ่งสร้าง ก่อนจะไหลลงห้วยพระคือ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี ที่

สถานีสูบน ้าพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตรได้เดินเครื่องสูบน ้าจ้านวน 2 เครื่อง และทาง ปภ.เขต 6 น้าเครื่องสูบน ้าอีก 2 เครื่อง 

รวมเป็น 4 เครื่อง มาสูบน ้า และวันนี ได้รับการสนับสนุนอีก 1 เครื่อง จากส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 4 เพ่ือมาช่วยสูบน ้าออก

จากบึงหนองโคตร เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพายุโกนเซินเกิดฝนตกหนัก และยังได้รับ

อิทธิพลจากร่องมรสุม   ท้าให้ปริมาณน ้าในบึงหนองโคตรเพ่ิมใกล้เต็มตลิ่ง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุ

พาดผ่านจังหวัดขอนแก่น ท้าให้มีฝนตกปริมาณมาก จึงต้องเร่งระบายน ้าออกจากบึงหนองโคตรอย่างน้อย 2,000,000 

ลูกบาศก์เมตร หรือให้น ้าต่้ากว่าตลิ่ง 2 เมตร ขณะที่การสูบแต่ละวันจะสูบน ้าออกได้ประมาณวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร 

ทั งนี  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นห่วงเกรงว่าจะเกิดน ้าท่วมในพื นที่เศรษฐกิจ จึงต้องเร่งระบาย

น ้าออกจากบึงหนองโคตร ซึ่งตลอดเส้นทางน ้าที่ไหลลงสู่ห้วยพระคือจะมีเครื่องสูบน ้าและเครื่องผลักดันน ้ามากกว่า 10 เครื่อง 

เพ่ือผลักดันน ้าลงสู่ห้วยพระคือต่อไป 

 

 

 

 

 

 กองเผยแพรแ่ละประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสมัพันธ์ 
(/) https://mgronline.com/  (/) https://www.khaosod.co.th/ 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15900
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 15

หัวข้อข่าว: ตู่-ป๊อก-เฮ้งบินเพชรบุรี

รหัสข่าว: C-210922020029(22 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 155.48 Ad Value: 240,994 PRValue : 722,982 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15900
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 15

หัวข้อข่าว: ตู่-ป๊อก-เฮ้งบินเพชรบุรี

รหัสข่าว: C-210922020029(22 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 155.48 Ad Value: 240,994 PRValue : 722,982 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15900
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 15

หัวข้อข่าว: ตู่-ป๊อก-เฮ้งบินเพชรบุรี

รหัสข่าว: C-210922020029(22 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 155.48 Ad Value: 240,994 PRValue : 722,982 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14756
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ปัดข่าววัดพลัง'บิ๊กป้อม'แยกวงเดินสายลั่น'อย่าหาเรื่องสร้างความขัดแย้ง'

รหัสข่าว: C-210922005071(22 ก.ย. 64/06:18) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 110.65 Ad Value: 99,585 PRValue : 298,755 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14756
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ปัดข่าววัดพลัง'บิ๊กป้อม'แยกวงเดินสายลั่น'อย่าหาเรื่องสร้างความขัดแย้ง'

รหัสข่าว: C-210922005071(22 ก.ย. 64/06:18) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 110.65 Ad Value: 99,585 PRValue : 298,755 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14756
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ปัดข่าววัดพลัง'บิ๊กป้อม'แยกวงเดินสายลั่น'อย่าหาเรื่องสร้างความขัดแย้ง'

รหัสข่าว: C-210922005071(22 ก.ย. 64/06:18) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 110.65 Ad Value: 99,585 PRValue : 298,755 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เตือนบ้านริมเจ้าพระยารับน้ำบ่า

รหัสข่าว: C-210922012071(22 ก.ย. 64/05:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 37.33 Ad Value: 41,063 PRValue : 123,189 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26277
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เตือนบ้าน-กิจการริมฝั่งเจ้าพระยา ระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210922004035(22 ก.ย. 64/04:58) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 16.55 Ad Value: 34,755 PRValue : 104,265 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน53จว. มรสุมฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210922037017(21 ก.ย. 64/08:27) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 129.59 Ad Value: 200,864.50 PRValue : 602,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน53จว. มรสุมฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210922037017(21 ก.ย. 64/08:27) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 129.59 Ad Value: 200,864.50 PRValue : 602,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน53จว. มรสุมฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210922037017(21 ก.ย. 64/08:27) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 129.59 Ad Value: 200,864.50 PRValue : 602,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15900
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน32จว.รับฝนถล่มหนัก! สระแก้วน้ำพัดรถตกฝายดับ

รหัสข่าว: C-210922038080(21 ก.ย. 64/08:00) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 68.06 Ad Value: 74,866 PRValue : 224,598 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15900
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน32จว.รับฝนถล่มหนัก! สระแก้วน้ำพัดรถตกฝายดับ

รหัสข่าว: C-210922038080(21 ก.ย. 64/08:00) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 68.06 Ad Value: 74,866 PRValue : 224,598 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26277
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'สุรินทร์'อ่วมพายุฝนซัดจมบาดาล

รหัสข่าว: C-210922035086(21 ก.ย. 64/09:08) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 20.99 Ad Value: 23,089 PRValue : 69,267 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: หลายอำเภอในโคราชเสี่ยงน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210922037005(21 ก.ย. 64/08:30) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 27.95 Ad Value: 30,745 PRValue : 92,235 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

           
ฉบับประจ ำวันที่...22..เดือน กันยำยน... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ...1..จ ำนวน …1..แผ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปภ.ล ำปำง เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ ำหมู่บ้ำน ในพื้นที่ ต.ทุ่งกว๋ำว อ.เมืองปำน 

วันนี้ (21 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง  

เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าหมู่บ้านบ้านป่าเวียง หมู่ 11 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด

ล าปาง พร้อมมอบอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าศูนย์ฯ โดยมีคณะกรรมการประจ าศูนย์

เตรียมพร้อมป้องกันภัย ผู้น า และตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่บ้านป่าเวียงเข้าร่วม 40 คน 

 ส าหรับศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน  

ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงจากอุทกภัย  

ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฯ ไว้ส าหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น  

การช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัย การท าแผนที่หมู่บ้านเพ่ือเตรียมเป็นเส้นทางอพยพ การก าหนดจุดอพยพ/จุดปลอดภัย 

การฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์กู้ภัย ฯลฯ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น อุทกภัย วาตภัย  

 ดินโคลนถล่ม และฟ้าผ่า ให้กับประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 กองเผยแพรแ่ละประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสมัพันธ์ 
(/) https://region3.prd.go.th/ 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24641
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'บิ๊กป้อม' จี้ กอนช.กางแผนป้องกันท่วมใหญ่อุบลฯตั้งการ์ดสูงรับมือหาก...

รหัสข่าว: C-210922021052(22 ก.ย. 64/04:12) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 59.39 Ad Value: 62,359.50 PRValue : 187,078.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24641
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'บิ๊กป้อม' จี้ กอนช.กางแผนป้องกันท่วมใหญ่อุบลฯตั้งการ์ดสูงรับมือหาก...

รหัสข่าว: C-210922021052(22 ก.ย. 64/04:12) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 59.39 Ad Value: 62,359.50 PRValue : 187,078.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11951
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 4

หัวข้อข่าว: พรก.ดัน'เปิดประเทศ'ฉลุย

รหัสข่าว: C-210922011001(22 ก.ย. 64/04:10) หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 123.07 Ad Value: 196,912 PRValue : 590,736 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11951
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 4

หัวข้อข่าว: พรก.ดัน'เปิดประเทศ'ฉลุย
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Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 123.07 Ad Value: 196,912 PRValue : 590,736 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11951
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 4

หัวข้อข่าว: พรก.ดัน'เปิดประเทศ'ฉลุย

รหัสข่าว: C-210922011001(22 ก.ย. 64/04:10) หน้า: 3/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 123.07 Ad Value: 196,912 PRValue : 590,736 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14756
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลามเมืองคอนทัณฑสถานฯส่อติดเชื้อ2พันคน

รหัสข่าว: C-210922005090(22 ก.ย. 64/06:23) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 103.71 Ad Value: 93,339 PRValue : 280,017 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14756
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลามเมืองคอนทัณฑสถานฯส่อติดเชื้อ2พันคน

รหัสข่าว: C-210922005090(22 ก.ย. 64/06:23) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 103.71 Ad Value: 93,339 PRValue : 280,017 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14756
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลามเมืองคอนทัณฑสถานฯส่อติดเชื้อ2พันคน

รหัสข่าว: C-210922005090(22 ก.ย. 64/06:23) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 103.71 Ad Value: 93,339 PRValue : 280,017 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กันยายน 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เตือนกทม.ฝนถล่ม!! ทั่วไทยตกหนักต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วม น้ำป่า

รหัสข่าว: I-I210922000326 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/663729
https://www.posttoday.com
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