
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• อุทกภัย 

-  www.thansettakij.com www.dailynews.co.th www.thainews.prd.go.th www.innnews.co.th 
www.mgronline.com หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑                                              
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง 
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 
ปัจจุบัน (7 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 
3 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 98 ตำบล 482 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18 ,024 ครัวเรือน ได้แก่ 
นราธิวาส เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอ           
สุไงปาดี อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงโก -ลก และ
อำเภอเมืองนราธิวาส รวม 56 ตำบล 318 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14 ,680 ครัวเรือน ยะลา 
เกิดน้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอยะหา อำเภอกรงปีนัง อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอ
เมืองยะลา และอำเภอธารโต รวม 31 ตำบล 119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ,284 ครัวเรือน 
สงขลา เกิดน้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี รวม 11 ตำบล 45 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่งระบายน้ำ และ
ให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
• อุทกภัย 

- หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  
  * จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพ้ืนที่ทั้ง ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ทำให้

แม่น้ำสายหลัก ๓ สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำสุไหลโก-ลก และแม่น้ำบางนรา มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งและสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตร ขยายวงกว้างจาก ๖ อำเภอเป็น ๙ อำเภอ 
ประกอบด้วย อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ  
อำเภอแว้ง อำเภอสุคีริน และอำเภอสุไหงโก-ลก สำหรับอำเภอที่อยู่ในภาวะวิกฤติมี ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอ             
สุคิริน อำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมวลน้ำป่าที่สะสมบนเทือกเขาสันกาลาคีรี            
ในพ้ืนที่อำเภอสุคิริน ไหลลงมาสมทบลงสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก เพ่ือระบายลงสู่ทะเลสาบด้านอำเภอตากใบ 

* จังหวัด… 

… 
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  * จังหวัดปัตตานี น้ำจากเขื่อนบางลางไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำในพื้นที่ตำบลปะกาฮะรัง ตำบลบาราโฮะ อำเภอเมืองปัตตานี 
เป็นพื้นทีน่้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า ๓๐๐ ครัวเรือน 

  * จังหวัดสงขลา เกิดฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่ตำบลเขาแดง และตำบลบาโหย อำเภอ
สะบ้าย้อย ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลสะบ้าย้อย ตำบลทุ่ งพอ 
ตำบลเขาแดง ตำบลธารคีรี และตำบลบาโหย ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า ๕,๐๑๔ คน ส่วนอำเภอนาทวี 
ยังมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุด 
• ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ (ไม่เกิน  
๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  แต่พบเกินค่ามาตรฐาน บางพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร 
และเชียงใหม่ โดยภาคเหนือ ตรวจวัดได้ ๑๙ – ๗๖ มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ ๑๑ – ๓๘ มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้                
๒๑ – ๔๖ มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ ๒๒ – ๓๕ มคก./ลบ.ม. และ
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ ๒ – ๑๘ มคก./ลบ.ม. ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบเกินค่ามาตรฐาน ๑๐ พ้ืนที่ ตรวจวัดได้ ๒๓ – ๙๒ มคก./ลบ.ม.  

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  
  * นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่              
๗ มกราคม ๒๕๖๔ ว่า มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพ่ิม ๓๐๕ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑๙๓ ราย ติดเชื้อในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติจากการคัดกรองเชิงรุก ๑๐๙ ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักในสถานกักกันโรค 
(Quarantine)  ๓ ราย รวมสะสม ๙,๖๓๖ ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ ๗,๕๕๑ ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว  
๒,๖๘๔ ราย รักษาหายป่วยแล้ว ๔,๕๒๑ ราย ผู้เสียชีวิตเพ่ิม ๑ ราย สะสม ๖๗ ราย  

  * นพ.โอวาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ             
โควิด-๑๙ ในการจัดสรรเพ่ือฉีดให้กับคนไทย ว่า เมื่อได้รับวัคซีนจากบริษัทชิโนแวกซ์ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โดส ล็อตแรกจะกระจายให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก ๘๐,๐๐๐ คน และเจ้าหน้าที่หน้าด่านในการควบคุมโรค ทั้งฝ่ายความมั่นคง 
รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน ๕ จังหวัด จากนั้นในเดือนมีนาคม-
เมษายน ๒๕๖๔ จะได้รับวัคซีนอีก ๘๐๐,๐๐๐ โพส และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส จะทยอยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มี 
โรคประจำตัว ทั้งหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด ไต ผู้มีภาวะอ้วน และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะฉีด
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๓ จังหวัด จากนั้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จะได้รับวัคซีน ๒๖ ล้านโดส จะฉีดให้กับ
ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะทยอยฉีดไปถึงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพราะประชากร ๑ คน ต้องได้รับวัคซีน ๒ เข็มและ
ห่างกันเข็มละ ๔ สัปดาห์ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกัน 

* นายอนุชา… 

… 
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  * นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงกรณีที่มีการประกาศเรื่องการควบคุมการ
เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัด ว่า การเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม
เข้มงวดมี 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด การเดินทางต้องผ่านจุดคัดกรองและชี้แจง
เหตุผล หลักฐาน เอกสารรับรองในการเดินทาง และต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ ขอชี้แจงว่า การขออนุญาตในเอกสาร
รับรองประชาชนสามารถขอได้ที่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและง่ายขึ้น ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ใน 49 จังหวัดให้ขึ้นอยู่กับจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนด
ตามความเหมาะสม ส่วนที่มีข้อกำหนดให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ เป็นการช่วยตรวจและดูเรื่องการเคลื่อนที่
ของประชาชน แต่หากประชาชนไม่สะดวกที่จะโหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถใช้วิธีจดบันทึก และแจ้งแผนการ
เดินทางที่จุดตรวจคัดกรองได้ แต่หากพบว่ามีเจตนาปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดทำให้เกิดการแพร่ระบาด               
จะถือว่ามีความผิด แต่หากใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะจะสามารถทำให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงขอแนะนำว่า หากมี
สมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอพพลิเคชั ่นได้ก็ขอให้โหลดมาใช้งาน เพราะแอพพลิเคชั่นนี ้จะทำให้ดำเนินการ
ตรวจสอบที่มาที่ไปได้เร็วขึ้น 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
- www.posttoday.com เสนอข่าว ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๓ เตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณ

ประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2564 บริเวณ   
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้
บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 5-8 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในวันถัดไป สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว              
ถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณ ที่มี           
ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจาก               
คลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว 

- www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศ
หนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือ             
มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว และ              
จะเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันนี้ (8 มกราคม 2564) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศ
หนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อนึ ่ง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลัง             
ปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 8 - 12 มกราคม 2564 ทำให้คลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณ 
ที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจาก
คลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลา
ดังกล่าว       

 



           
ฉบับประจำวันที่..8..เดือน..มกราคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด  
ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง 

 7 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา และนราธิวาส รวม 19 อำเภอ 
98 ตำบล 482 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,024 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงาน                    
ที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์  โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจ             
ความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ           
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความ
กดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน (7 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.)             
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 98 ตำบล 482 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 18,024 ครัวเรือน ได้แก่ นราธิวาส เกิดน้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ 
อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงโก -ลก 
และอำเภอเมืองนราธิวาส รวม 56 ตำบล 318 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,680 ครัวเรือน ยะลา เกิดน้ำไหลหลาก        
ในพ้ืนที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอยะหา อำเภอกรงปีนัง อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอเมืองยะลา และอำเภอธารโต 
รวม 31 ตำบล 119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,284 ครัวเรือน สงขลา เกิดน้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี รวม 11 ตำบล 45 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและ              
เครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่ 
และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์
ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึง
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห์  ปีท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรฐั (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ขา่วสด (...)โพสต์ทูเดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์  

(/) www.thansettakij.com www.dailynews.co.th www.thainews.prd.go.th www.innnews.co.th www.mgronline.com                 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: คนกรุงเจอ2เด้ง ค่าฝุ่นจิ๋วเกินอื้อ ชายแดนใต้อ่วม 'ฝน-น้ำป่า'ถล่ม

รหัสข่าว: C-210108020083(8 ม.ค. 64/05:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 55.32 Ad Value: 60,852 PRValue : 182,556 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14499
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: เตือนภาคเหนือ-อีสาน อากาศเย็นลง5-7องศาฯ ใต้ฝนหนัก/3จว.น้ำท่วม

รหัสข่าว: C-210108005099(8 ม.ค. 64/06:15) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 47.66 Ad Value: 42,894 PRValue : 128,682 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8823
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: หนาวระลอกใหม่ลดฮวบ'7องศา'

รหัสข่าว: C-210108008002(8 ม.ค. 64/02:56) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 139.90 Ad Value: 132,905 PRValue : 398,715 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8823
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: หนาวระลอกใหม่ลดฮวบ'7องศา'

รหัสข่าว: C-210108008002(8 ม.ค. 64/02:56) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 139.90 Ad Value: 132,905 PRValue : 398,715 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22998
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: ภาคใต้ยังอ่วม ท่วมจมบาดาล

รหัสข่าว: C-210108009059(8 ม.ค. 64/04:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 39.25 Ad Value: 86,350 PRValue : 259,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26020
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: กทม.-ปริมณฑลวิกฤติ ฝุ่นพิษ10พื้นที่สีแดง

รหัสข่าว: C-210108004029(8 ม.ค. 64/02:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 30.80 Ad Value: 64,680 PRValue : 194,040 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: รุมต้านบังคับโหลดหมอชนะ 'บิ๊กตู่'สั่งถอย

รหัสข่าว: C-210108020099(8 ม.ค. 64/04:59) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 272.87 Ad Value: 422,948.50 PRValue : 1,268,845.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: รุมต้านบังคับโหลดหมอชนะ 'บิ๊กตู่'สั่งถอย

รหัสข่าว: C-210108020099(8 ม.ค. 64/04:59) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 272.87 Ad Value: 422,948.50 PRValue : 1,268,845.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: รุมต้านบังคับโหลดหมอชนะ 'บิ๊กตู่'สั่งถอย

รหัสข่าว: C-210108020099(8 ม.ค. 64/04:59) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 272.87 Ad Value: 422,948.50 PRValue : 1,268,845.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: รุมต้านบังคับโหลดหมอชนะ 'บิ๊กตู่'สั่งถอย

รหัสข่าว: C-210108020099(8 ม.ค. 64/04:59) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 272.87 Ad Value: 422,948.50 PRValue : 1,268,845.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: รุมต้านบังคับโหลดหมอชนะ 'บิ๊กตู่'สั่งถอย

รหัสข่าว: C-210108020099(8 ม.ค. 64/04:59) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 272.87 Ad Value: 422,948.50 PRValue : 1,268,845.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 8 มกราคม 2564 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: ประกาศกรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบน"อุณหภูมิ"ลด 5-8 องศา

รหัสข่าว: I-I210108000720 หน้า: 1/2

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

https://www.posttoday.com/social/general/642198
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 8 มกราคม 2564 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: ประกาศกรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบน"อุณหภูมิ"ลด 5-8 องศา

รหัสข่าว: I-I210108000720 หน้า: 2/2

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

https://www.posttoday.com/social/general/642198
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 8 มกราคม 2564 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย ไทยตอนบนอากาศเย็นลง ทะเลอ่าวไทยคลื่นสูง

รหัสข่าว: I-I210108000696 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/642197
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 8 มกราคม 2564 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย ไทยตอนบนอากาศเย็นลง ทะเลอ่าวไทยคลื่นสูง

รหัสข่าว: I-I210108000696 หน้า: 2/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/642197
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 8 มกราคม 2564 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย ไทยตอนบนอากาศเย็นลง ทะเลอ่าวไทยคลื่นสูง
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