
ปีที่: 71 ฉบับที่: 22923
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11
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Circulation: 800,000
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Col.Inch: 73.24 Ad Value: 161,128 PRValue : 483,384 คลิป: สี่สี(x3)
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  ฉบับประจำวันที่..25..เดือน..ตุลาคม... พ.ศ......2563..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานสถานการณอ์ุทกภัย ดินสไลด ์และวาตภัย 34 จังหวัด  
ยังคงมีสถานการณน์ ้าท่วมขัง 13 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 24 ต.ค. 63 เวลา 08.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน น ้าไหลหลาก                 

ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 34 จังหวัด รวม 133 อ าเภอ 495 ต าบล 2,146 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 65,022 ครัวเรือน                   

มีผู้เสียชีวิต  4 ราย (จันทบุรี ตรัง สุราษฎรธ์านี และปราจีนบุรี) บาดเจ็บ 3 ราย (สิงหบ์ุรี) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณน์ ้าท่วมขังในพืน้ที ่

13 จังหวัด ซ่ึง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ ์

โดยเร่งระบายน ้ าออกจากพื้นที่น ้ าท่วมขัง และส ารวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ    
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจาก
อิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท าให้ประเทศไทย
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (24 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
น ้าท่วมฉับพลัน น ้าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวม 34 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรมัย ์สุรินทร ์
ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมทุรสาคร สพุรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค ์ชยันาท สิงหบ์ุรี ราชบุรี 
นครปฐม ปทมุธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์ชมุพร นครศรีธรรมราช สรุาษฎรธ์านี พงังา กระบี่ ภเูก็ต ตรงั สตูล และสงขลา รวม 133 อ าเภอ 495 ต าบล 
2,146 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 65,022 ครวัเรือน มีผูเ้สียชีวิต 4 ราย (จนัทบุรี ตรงั สุราษฎรธ์านี และปราจีนบุรี) บาดเจ็บ 3 ราย (สิงหบ์ุรี) 
แยกเป็น พืน้ที่ได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมฉับพลันและน ้าไหลหลาก 32 จังหวัด รวม 120 อ าเภอ 478 ต าบล 2,122 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 64,973 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 รายในจังหวัดจันทบุรี ตรัง สุราษฎรธ์านี และปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย
แล้ว 19 จังหวัด ยังคงมีน ้าท่วมขัง 13 จังหวัด ดังนี ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3 จังหวัด ไดแ้ก่ อุบลราชธานี แม่น า้มลูเอ่อลน้ตล่ิงท่วมพืน้ที่
ลุ่มต ่าในต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 13 ครวัเรือน ปัจจุบันระดบัน า้ลดลง นครราชสีมา น า้ไหลหลากเขา้ท่วม
พืน้ที่ 13 อ าเภอ 57 ต าบล 216 หมู่บา้น ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่  9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอปากช่อง อ าเภอปักธงชยั อ าเภอโชคชยั อ าเภอสงูเนิน อ าเภอ
โนนสงู อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอด่านขุดทด ปัจจุบันระดบัน า้ทรงตวั สุรินทร ์น า้ในล าน า้มูลเอ่อลน้
ตล่ิงในพืน้ที่ 6 อ าเภอ 14 ต าบล 18 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 256 ครวัเรือน ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่อ  าเภอชมุพลบรุี ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง  
ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแ้ก่ ปราจีนบุรี น า้ลน้ตล่ิงในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอศรีมหาโพธิ และอ าเภอกบินทรบ์ุรี รวม 13 ต าบล 78 หมู่บา้น 
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 942 ครวัเรือน มีผูเ้สียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันระดับน า้ทรงตัว สระแก้ว น า้ไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที่ 8 อ าเภอ 29 ต าบล 112 
หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 9,907 ครวัเรือน ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสระแกว้ อ าเภออรญัประเทศ และอ าเภอโคก
สงู ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง ชลบุรี น า้เอ่อลน้เขา้ท่วมพืน้ที่ 4 อ าเภอ 18 ต าบล 83 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 577 ครวัเรือน ยงัคงมีน า้ท่วมขงัใน
พืน้ที่ต  าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม ปัจจุบนัระดบัน า้ลดลง ฉะเชิงเทรา น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 4 อ าเภอ 5 ต าบล 14 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 
69 ครัวเรือน ยังคงมีน า้ท่วมขังในพืน้ท่ี 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอคลองเขื่อน ปัจจุบันระดับน า้ลดลง ภาคใต้ 2 จังหวัด ไดแ้ก่              
สุราษฎรธ์านี น า้ไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที่ 3 อ าเภอ 13 ต าบล 37 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 1,281 ครวัเรือน มีผูเ้สียชีวิต 1 ราย ยงัคงมีน า้ท่วม
ขงัในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเคียนซา และอ าเภอพุนพิน ปัจจุบนัระดบัน า้ทรงตวั นครศรีธรรมราช น า้ไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที่ 4 อ าเภอ 7 ต าบล 
28 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 483 ครวัเรือน ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่อ  าเภอชา้งกลาง ระดบัน า้ลดลง ภาคกลาง 4 จังหวัด ไดแ้ก่ อุทัยธานี 
               น ้าไหลหลาก... 
 
    

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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น า้ไหลหลากเขา้ท่วมในพืน้ที่ 3 อ าเภอ 8 อ าเภอ 47 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 617 ครวัเรือน ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในอ าเภอสว่างอารมณ์ ปัจจุบนั
ระดบัน า้ลดลง ชัยนาท น า้ไหลหลากเขา้ท่วมในพืน้ที่ 5 อ าเภอ 12 ต าบล 14 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 60 ครวัเรือน ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 
2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอหนัคา และอ าเภอเนินขาม ปัจจุบนัระดบัน า้ลดลง นครปฐม น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมือง
นครปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตูม อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน และอ าเภอนครชัยศรี รวม 70 ต าบล 462 หมู่บา้น ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบ 30 ครวัเรือน ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง สุพรรณบุรี น า้ไหลหลากในพืน้ที่ 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอสามชกุ อ าเภอสองพี่นอ้ง อ าเภอหนองหญา้ไซ 
อ าเภอดอนเจดีย ์อ าเภออู่ทอง อ าเภอเดิมบางนางบวช และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีรวม 41 ต าบล 277 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 23,535 
ครวัเรือน ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง พืน้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 5 จังหวัด ไดแ้ก่ นครสวรรค ์ชยันาท กาญจนบรุี พงังา และสิงหบ์ุรี รวม 9 อ าเภอ 
12 ต าบล 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 62 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู พื้นที่ได้รับผลกระทบจาก                 
ดินสไลด ์4 จังหวัด ไดแ้ก่ ชุมพร ภเูก็ต สตลู และกระบี่ รวม 5 อ าเภอ 6 ต าบล 6 หมู่บา้น ทัง้นี ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ไดร้ว่มกับจงัหวดั 
หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งระบายน ้าออกจากพืน้ที่  รวมถึงสนับสนุนเรือท้องแบน พรอ้มเครื่องยนต ์
รถบรรทุกติดตัง้เครน รถเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยังจุดอพยพ อีกทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการด ารงชีพ ส าหรบัจังหวัดที่สถานการณ์
คล่ีคลายแลว้ ใหเ้ร่งส ารวจประเมินความตอ้งการการช่วยเหลือของผูป้ระสบภยั พรอ้มจดัท าบญัชีความเสียหายใหค้รอบคลมุทุกดา้น ทัง้การประกอบ
อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศยั พืน้ที่การเกษตร ปศุสตัว ์สาธารณปูโภค เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ตลอดจน
เร่งซ่อมแซมและฟ้ืนฟูส่ิงสาธารณประโยชนใ์หส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติโดยเร็ว ส าหรบัประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถ
ติดต่อไดท้างสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14425
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: หยุดยาวแห่รับไอหนาว 'ภูกระดึง-ผามออีแดง'

รหัสข่าว: C-201025005023(25 ต.ค. 63/06:21) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 82.75 Ad Value: 74,475 PRValue : 223,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14425
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: หยุดยาวแห่รับไอหนาว 'ภูกระดึง-ผามออีแดง'

รหัสข่าว: C-201025005023(25 ต.ค. 63/06:21) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 82.75 Ad Value: 74,475 PRValue : 223,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'ลุยสกลฯฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด

รหัสข่าว: C-201025020029(25 ต.ค. 63/06:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.87 Ad Value: 31,757 PRValue : 95,271 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: 'ปตท.'ยัน4ท่อก๊าซ 'ความปลอดภัยสูง' ยกระดับตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-201025020023(25 ต.ค. 63/06:19) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 71.10 Ad Value: 78,210 PRValue : 234,630 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: 'ปตท.'ยัน4ท่อก๊าซ 'ความปลอดภัยสูง' ยกระดับตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-201025020023(25 ต.ค. 63/06:19) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 71.10 Ad Value: 78,210 PRValue : 234,630 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: แห่ขึ้น'อินทนนท์'คึกคัก 'ชมหมอก-สัมผัสหนาว'

รหัสข่าว: C-201025020022(25 ต.ค. 63/06:19) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 57.35 Ad Value: 63,085 PRValue : 189,255 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: แห่ขึ้น'อินทนนท์'คึกคัก 'ชมหมอก-สัมผัสหนาว'

รหัสข่าว: C-201025020022(25 ต.ค. 63/06:19) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 57.35 Ad Value: 63,085 PRValue : 189,255 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'สธ.'ยันแหม่มฝรั่งเศส ติดโควิดฉับพลันในไทย

รหัสข่าว: C-201025020026(25 ต.ค. 63/06:22) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 128.94 Ad Value: 141,834 PRValue : 425,502 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'สธ.'ยันแหม่มฝรั่งเศส ติดโควิดฉับพลันในไทย

รหัสข่าว: C-201025020026(25 ต.ค. 63/06:22) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 128.94 Ad Value: 141,834 PRValue : 425,502 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15568
วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'สธ.'ยันแหม่มฝรั่งเศส ติดโควิดฉับพลันในไทย

รหัสข่าว: C-201025020026(25 ต.ค. 63/06:22) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 128.94 Ad Value: 141,834 PRValue : 425,502 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


