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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 อุทกภัย 

          หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ www.matichon.co.th  www.infoquest.co.th เสนอข่าว กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 06.00 น.) 
รวม 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 34 อำเภอ 182 ตำบล 877 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 43,469 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย (ยะลา 2 ราย นราธิวาส 2 ราย) ปัจจุบันปิดจุดอพยพทุกจุดแล้ว 
และยังคงมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 78 ตำบล 464 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,428 ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแว้ง อำเภอ           
ศรีสาคร อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอจะแนะ อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก 
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอตากใบ รวม 73 ตำบล 450 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 29,716 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 712 ครัวเรือน พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต รวม 3 ตำบล       
11 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 1 จังหวัด ได้แก่ 
ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่ง
ระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมิน
ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 
        หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว ร.ต.ต.สัณฐิติ รรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากปัญหาคุณภาพอากาศในเมืองนครปฐมจัดว่าเริ่มมีเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ขณะนี้จังหวัดนครปฐมได้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี            
นำเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ LUF60 และรถบรรทุกน้ำเพื่อดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยมีกำหนดฉีดพ่นละอองน้ำระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐              
- ๑๕.๐๐ น. 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
 มลพิษทางอากาศ 
    หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร 

รายงานสถานการณ์ฝ ุ ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ
กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชม. ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองได้ 21 – 61 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานจำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ ๑) เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ 

 

เพชรเกษม ๘๑... 



๒ 

เพชรเกษม 81 มีค่า 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ๒) เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 มีค่า 57 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ๓) เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ตัดกับถนนบรมราชชนนี มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
๔) เขตบางขุนเทียน ภายในสักงานเขตบางขุนเทียน มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ๕) เขตบางกอกใหญ่ บริเวณ
สี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

    หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ศูนย์แก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ต้องระวังค่าฝุ่นละอองเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้น จึงแจ้งเตือนประชาชนให้ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และกำชับให้หน่วยงานต่าง  ๆ ตรวจจับและควบคุมรถยนต์           
ที่ปล่อยควันดำ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงคุมเข้มไม่ให้มีการเผาในที่ โล่งเขตปริมณฑลรอบ
กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว 
 การบริหารจัดการน้ำ 
    หนังสือพมิพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว  
     - พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ว่า การประชุมได้ให้หน่วยงานรวมพิจารณาให้ความเห็น
ต่อแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เสนอให้ครอบคลุมในเชิงพื้นที่ มีเป้าหมายชัดเจน มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ ลดความซ้ำซ้อน ทำให้สามารถพิจารณาจัดลำดับการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 
โดยเฉพาะแผนงานที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันหลายส่วน  สำหรับการดำเนินงานหากมีปัญหาอุปสรรคได้ให้หน่วยงาน
ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดให้เหมาะสม เพ่ือเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป 

      - ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา
เห็นชอบในหลักการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญ ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน ๑๙ โครงการ 
๓) แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพ้ืนที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง ๔) แผนหลักการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ๕) หลักการของแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน ๙ แผนงาน  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  

 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว  
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 

๑๒๑ ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ๙๔ ราย พบในแรงงานต่างด้าวเพิ ่มอีก ๑๘ ราย โดยเดินทางมาจาก
ต่างประเทศไม่ผ่านการกักกัน ๑ ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐแล้ว ๘ ราย 
รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๖,๑๔๑ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเดิมที่ ๖๐ ราย รักษาหายเพิ่มอีก ๙ ราย รวม
ยอดผู้ป่วยรักษาหาย ๔,๑๖๑ ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๑,๙๒๐ ราย  

- นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 
(ศบค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพื้นที่ควบคุม คือ จังหวัดระบอง และจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนจังหวัดอื่นยังสามารถดูแลได้ 
ขึ้นอยู่กับมาตรการของผู้วาราชการจังหวัดเป็นหลัก นอกจากนี้ ได้ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ความมั่นคง เน้นย้ำหน่วยต่าง ๆ ตรวจกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
มาตรการ ดังนี้ ๑) ทุกพื้นที่เน้นมาตรการป้องกัน (D – M – H - T) และขอความร่วมมือหรือพิจารณาให้หยุดดำเนิน

กิจการตาม... 



๓ 

กิจการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ และ ๒) พื้นที่ที ่มีผู้ติดเชื้อ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
พิจารณาปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามขนาดพ้ืนที่  

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา หน้า ๑ เสนอข่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เปิดเผยว่า ยอมรับว่าการระบาดรอบใหม่นี้หนักกว่า            
รอบแรก แต่เรามีความรู้มากกว่าเดิม และมีการเตรียมพร้อมมากกว่ารอบที่แล้ว และที่สำคัญ เรามีหน้ากากผ้าและ
หน้ากากอนามัยใช้กันทุกคน อีกท้ัง จังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายไปไหน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ ๓๐ กว่าจังหวัด 
และเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง ซึ่งคนที่อยู่ในจังหวัด
ระยองต้องทำตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก ส่วนการเดินทางข้างจังหวัดก็สามารถทำได้ เพื่อให้เศรษฐกิจ
ไม่ตึงจนเกินไป ทัง้นี้ จังหวัดระยอง ถูกยกระดับการควบคุมเชื้อโควิด – 19  เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นเดียวกับจังหวัด
สมุทรสาคร ทำให้จังหวัดที่อยู่ติดกันกลายเป็นพื้นที่ควบคุมทันที ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันท บุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีมาตรการให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด – เปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงห้ามแรงงาน 
ต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพ้ืนที่ ให้ประสานจัดตั้งคัดกรองกับจังหวัดพ้ืนที่สีแดง ตามความเหมาะสมให้ทำงาน
จากที่บ้าน ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน เป็นการเรียนออนไลน์ หลีกเลี่ยงการ จัดกิจกรรมที่มีการ        
รวมคนเป็นจำนวนมากทุกรูปแบบ 

 
พยากรณ์อากาศ 

www.posttoday.com เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม 
๒๕๖๔ ในช่วงวันที่ ๒๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น ๑ - ๓ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมี              
หมอกหนาในบางพื ้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่  ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีน  
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง ๔ - ๖ องศา
เซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้
ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบน          
มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร 
 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14489
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: 3จว.น้ำยังท่วม นราธิวาส-ปัตตานี-พัทลุง กทม.ค่าฝุ่นพิษพุ่ง5พื้นที่

รหัสข่าว: C-201228005081(28 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 46.61 Ad Value: 41,949 PRValue : 125,847 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



            

ฉบับประจ ำวันที.่..28... เดือน....ธันวำคม พ.ศ. 2563.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 

ปภ.เผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ 3 จังหวัด เร่งช่วยผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นท่ีภาคใต้ 
5 จังหวัด 34 อำเภอ 182 ตำบล 877 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,469 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์
น้ำท่วมขังใน 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และพัทลุง ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพ้ืนที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้
การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพล
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหล
หลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (27 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) รวม 5 จังหวัด ได้แก่ 
ชุมพร พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 34 อำเภอ 182 ตำบล 877 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,469 ครัวเรือน 
ผู้เสียชีวิต 4 ราย (ยะลา 2 ราย นราธิวาส 2 ราย) ปัจจุบันปิดจุดอพยพทุกจุดแล้ว และยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 78 ตำบล 464 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,428 ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส            
น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอ          
จะแนะ อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอตากใบ รวม 73 ตำบล 450 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,716 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 712 ครัวเรือน พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน 
ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือน
ประชาชนในอำเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ
พื้นที่ และประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย 
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ ์  ฝ่ำยประชำสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดำห ์(...)สยำมรัฐสัปดำหว์ิจำรณ ์  (...)เนชั่นสุดสัปดำห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(...)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต ์

(...)สยำมรัฐ (...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก (...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต ์X-Cite 
(...)เส้นทำงท้องถ่ิน   ( / ) www.matichon.co.th  www.infoquest.co.th  

http://www.matichon.co.th/
http://www.infoquest.co.th/


ปีที่: 71 ฉบับที่: 24449
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: คพ.เตือนรับมือฝุ่นพิษระลอกใหม่

รหัสข่าว: C-201228021002(28 ธ.ค. 63/05:40) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 44.65 Ad Value: 37,952.50 PRValue : 113,857.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14489
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'นำทีมเร่งแผนแม่บทฯน้ำเตรียมชง5เรื่องใหญ่เสนอกนช.ไฟเขียว

รหัสข่าว: C-201228005021(28 ธ.ค. 63/06:21) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 52.01 Ad Value: 46,809 PRValue : 140,427 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3332
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 4

หัวข้อข่าว: ระยองพื้นที่สีแดงคุมสูงสุด 2วันโควิดพุ่งพรวด85ราย

รหัสข่าว: C-201228040017(28 ธ.ค. 63/04:04) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 140.01 Ad Value: 210,015 PRValue : 630,045 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3332
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 4

หัวข้อข่าว: ระยองพื้นที่สีแดงคุมสูงสุด 2วันโควิดพุ่งพรวด85ราย

รหัสข่าว: C-201228040017(28 ธ.ค. 63/04:04) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 140.01 Ad Value: 210,015 PRValue : 630,045 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3332
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 4

หัวข้อข่าว: ระยองพื้นที่สีแดงคุมสูงสุด 2วันโควิดพุ่งพรวด85ราย

รหัสข่าว: C-201228040017(28 ธ.ค. 63/04:04) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 140.01 Ad Value: 210,015 PRValue : 630,045 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24449
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: โควิดป่วยพุ่ง121ลาม38จว. ระยองระส่ำพบอีก49ราย

รหัสข่าว: C-201228021003(28 ธ.ค. 63/05:46) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 72.13 Ad Value: 75,736.50 PRValue : 227,209.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24449
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: โควิดป่วยพุ่ง121ลาม38จว. ระยองระส่ำพบอีก49ราย

รหัสข่าว: C-201228021003(28 ธ.ค. 63/05:46) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 72.13 Ad Value: 75,736.50 PRValue : 227,209.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 02:09
หัวข้อข่าว: หนาวรับปีใหม่! อุตุฯเผย ไทยตอนบน อุณหภูมิจะลด 4-6 องศา

รหัสข่าว: I-I201228000005 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641316
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 02:09
หัวข้อข่าว: หนาวรับปีใหม่! อุตุฯเผย ไทยตอนบน อุณหภูมิจะลด 4-6 องศา

รหัสข่าว: I-I201228000005 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641316
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 02:09
หัวข้อข่าว: หนาวรับปีใหม่! อุตุฯเผย ไทยตอนบน อุณหภูมิจะลด 4-6 องศา

รหัสข่าว: I-I201228000005 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641316
https://www.posttoday.com

