
ปีที่: 30 ฉบับที่: 10912
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: โซนร้อนอีกลูก ถล่มไทยติดๆ

รหัสข่าว: C-201013012086(13 ต.ค. 63/06:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 86.44 Ad Value: 95,084 PRValue : 285,252 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100
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ปีที่: - ฉบับที่: 25933
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ระดมเรือผลักดัน ระบายแม่น้ำเพชรบุรี

รหัสข่าว: C-201013004082(13 ต.ค. 63/06:00) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 77.31 Ad Value: 162,351 PRValue : 487,053 คลิป: สี่สี(x3)
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Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 77.31 Ad Value: 162,351 PRValue : 487,053 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14413
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: พายุ'หลิ่นฟา'จ่อถล่มซ้ำนายกฯสั่งทุกหน่วยรับมือ

รหัสข่าว: C-201013005017(13 ต.ค. 63/06:16) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 69.17 Ad Value: 62,253 PRValue : 186,759 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14413
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หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: พายุ'หลิ่นฟา'จ่อถล่มซ้ำนายกฯสั่งทุกหน่วยรับมือ

รหัสข่าว: C-201013005017(13 ต.ค. 63/06:16) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 69.17 Ad Value: 62,253 PRValue : 186,759 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   
ฉบับประจ ำวันที่ ....13....เดือน..ตุลำคม.. พ.ศ....2563..... กรอบ (...)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.....จ ำนวน…1..แผ่น
 
 

ปภ. รำยงำนเกิดน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำไหลหลำก และวำตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด เร่งให้กำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทย ท าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ปัจจุบัน (12 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 
น.) มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมฉับพลัน น้ าไหลหลาก และวาตภัย 11 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง และชัยนาท รวม 35 อ าเภอ 81 ต าบล 262 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,309 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจาก
น้ าท่วมฉับพลัน น้ าไหลหลาก 10 จังหวัด รวม 31 อ าเภอ 74 ต าบล 247 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,292 ครัวเรือน 
ได้แก่ นครราชสีมา น้ าไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปากช่อง อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปักธงชัย 
อ าเภอโนนสูง อ าเภอชุมพวง อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอทะเมนชัย อ าเภอพิมาย อ าเภอจักราช และอ าเภอวังน้ าเขียว รวม 24 
ต าบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 444 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 1,950 ไร่ ปัจจุบันยัง
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบในพ้ืนที่อ าเภอปักธงชัย และอ าเภอเมืองนครราชสีมา สระแก้ว น้ าไหลหลากเข้าท่วมใน
พ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ และอ าเภอคลองหาด รวม 7 ต าบล 34 หมู่บ้าน บ้านประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 250 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ าลดลง ฉะเชิงเทรา เกิดน้ าไหลหลากในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสนามชัยเขต 
และอ าเภอแปลงยาว รวม 2 ต าบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ าทรงตัว จันทบุรี เกิด
น้ าไหลหลากในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสอยดาว อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอเขาคิชฌกูฎ รวม 9 ต าบล 19 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 22 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ าทรงตัว กาญจนบุรี เกิดฝนตกหนักน้ าไหลหลากในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และอ าเภอท่ามะกา รวม 4 ต าบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 291 ครัวเรือน 
ปัจจุบันระดับน้ าลดลง ราชบุรี น้ าไหลหลากในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ และอ าเภอ
บ้านคา รวม 11 ต าบล 78 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 982 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ าลดลง เพชรบุรี น้ าไหลหลาก
ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอชะอ า อ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอแก่งกระจาน และอ าเภอท่ายาง รวม 10 ต าบล 24 
หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 238 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ าล้นตลิ่งแม่น้ าเพชรบุรี ตลอด 24 ช.ม. ประจวบคีรีขันธ์ น้ าไหลหลากในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน รวม 3 ต าบล 5 
หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการส ารวจความเสียหาย ส่วน ชลบุรี และระยอง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ส าหรับพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากวาตภัยมี 2 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท และกาญจนบุรี รวม 4 อ าเภอ 7 ต าบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความ
เสียหาย 17 หลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ รวมถึงสนับสนุนเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 
รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังจุดอพยพ อีกท้ังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือการด ารงชีพ และวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม ส าหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์   ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
(...)มตชินสุดสัปดาห์ (...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์    (...)เนช่ันสุดสัปดาห์  ปีที่..... ฉบับที่.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มตชิน   (...)ข่าวสด (...)โพสต์ทูเดย์ 

(...)ประชาชาตธุิรกจิ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์  
(./.)  www.nationtv.tv  www.chiangmainews.co.th  www.onbnews.today 

http://www.nationtv.tv/
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กอปภ.ก. ประสำน 7 จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเฝ้ำระวังน้ ำท่วมฉับพลันจำกอิทธิพล       
พำยุโซนร้อน ในวันที่ 14 – 16 ต.ค. 63 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในฐานะผู้อ านวยการกลาง กล่าวว่า          
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศ ปัจจัยเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ และปริมาณฝน
สะสมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะทวีความรุนแรง
ขึ้นเป็นพายุโซนร้อน (ระดับ 3) และมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไหหล า สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสู่ตอนบนของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) จึงได้ประสาน 7 จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เตรียมพร้อมรับมือน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก 
น้ าล้นตลิ่ง และน้ าท่วมขัง ในช่วงวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563 ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู อุดรธานี สกลนคร 
และนครพนม รวมถึงสั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย     
ในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ภัย
ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ า พ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ริมแม่น้ าล าคลอง และที่ลาดเชิงเขา ที่อาจได้รับ
ผลกระทบ อีกทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ตลอดจนประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้และแจ้ง
เตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ภัยและแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ
ชุมชน หอเตือนภัย และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และ
สถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ส าหรับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์   ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
(...)มตชินสุดสัปดาห์ (...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์    (...)เนช่ันสุดสัปดาห์  ปีที่..... ฉบับที่.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มตชิน   (...)ข่าวสด (...)โพสต์ทูเดย์ 

(...)ประชาชาตธุิรกจิ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์  
(./.)  www.thansettakij.com  https://thainews.prd.go.th  www.thailandplus.tv 

http://www.thansettakij.com/
https://thainews.prd.go.th/


ปีที่: 71 ฉบับที่: 22911
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12, 15

หัวข้อข่าว: เพชรบุรี-ราชบุรี เจอท่วมหนัก!

รหัสข่าว: C-201013009085(13 ต.ค. 63/06:22) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 124.70 Ad Value: 274,340 PRValue : 823,020 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22911
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12, 15

หัวข้อข่าว: เพชรบุรี-ราชบุรี เจอท่วมหนัก!

รหัสข่าว: C-201013009085(13 ต.ค. 63/06:22) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 124.70 Ad Value: 274,340 PRValue : 823,020 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8737
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนพายุโซนร้อนนายกฯสั่งพร้อมรับ

รหัสข่าว: C-201013008020(13 ต.ค. 63/05:56) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 109.51 Ad Value: 104,034.50 PRValue : 312,103.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8737
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนพายุโซนร้อนนายกฯสั่งพร้อมรับ

รหัสข่าว: C-201013008020(13 ต.ค. 63/05:56) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 109.51 Ad Value: 104,034.50 PRValue : 312,103.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 3278
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 4

หัวข้อข่าว: เตือนภัยพายุถล่ม14-15ต.ค. "เกษตร"ตั้งวอร์รูมเกาะติด24ชม.

รหัสข่าว: C-201013040033(13 ต.ค. 63/06:23) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 32.20 Ad Value: 48,300 PRValue : 144,900 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14413
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯช่วงชิงสภาพอากาศทำฝนหลวง ช่วยพื้นที่เผชิญแล้งก่อนหมดฤดูฝน

รหัสข่าว: C-201013005041(13 ต.ค. 63/06:31) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 19.35 Ad Value: 17,415 PRValue : 52,245 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 13007
วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ยันแม่สอดไร้โควิด-19 พบป่วยใหม่อีก 5 รายชี้เชื้อติดธนบัตรนานยืดคูปองเที่ยวทั่ว...

รหัสข่าว: C-201013030029(13 ต.ค. 63/06:18) หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 79.31 Ad Value: 99,137.50 PRValue : 297,412.50 คลิป: สี่สี(x3)
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วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ยันแม่สอดไร้โควิด-19 พบป่วยใหม่อีก 5 รายชี้เชื้อติดธนบัตรนานยืดคูปองเที่ยวทั่ว...

รหัสข่าว: C-201013030029(13 ต.ค. 63/06:18) หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 79.31 Ad Value: 99,137.50 PRValue : 297,412.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เตือนภาคใต้เจอฝนหนัก อีสานฝนเพิ่มช่วง14-15ต.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I201013000761 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/635334
https://www.posttoday.com
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