
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ วาตภัย 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.bangkokbiznews.com  https://mgronline.com  www.thaipost.net 
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วั นที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ - 
ปัจจุบัน (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด ได้แก่ 
สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และมุกดาหาร รวม ๘ อำเภอ ๑๓ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนไดร้ับ
ความเสียหาย ๕๕ หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑ เสนอข่าว นายณัฐพล  
ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ ๗ (มีผลจนถึงวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ระบุว่า ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมี
ลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง 
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึง       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนในระยะต่อไป  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ วาตภัย 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดนครราชสีมา เกิดพายุ     
ฤดูร้อน ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในพื้นที่ ๓ หมู่บ้านของตำบลแซะ อำเภอครบุรี เป็นระยะเวลา ๑ ชั่วโมง 
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า ๒๐ หลังคาเรือน และแรงลมยังได้พัก ต้นไม้ใหญ่หลายต้น     
หักโค่น บางส่วนหักพาดเสาไฟฟ้าจนทำให้ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งออกสำรวจความเสียหาย 
เพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
        - หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เกิดพายุฤดูร้อน
พัดถล่มในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสาคาม จังหวัดมหาสารคาม สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
ประชาชนหลายหลังคาเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามได้ลงพื้นที่
เร่งสำรวจความเสียหาย โดยเบื้องต้นพบว่า บ้านเรือนประชาชน คอกสัตว์ ยุ้งฉางได้รับความเสียหายประมาณ ๓๐ หลัง  

- หนังสือพิมพ…์ 
… 

… 
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๒ 

 

        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๒ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๒ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก หัวข้อข่าว พายุ     
ฤดูร้อนถล่ม เสนอข่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในลักษณะฝนฟ้าคะนอง 
ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะบริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่
จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแรงลมได้พัดเต็นท์ ร้านค้า โต๊ะ เก้าอ้ี    
ล้มระเนระนาด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านขมิ้น อำเภอสมเด็จ พายุฤดูร้อนได้พัด
หลังคาอาคารเสียหาย นอกจากนี้ ที่อำเภอเขาวงมีลูกเห็บตกและลมพัดแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือน 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๒ เสนอข่าว นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้ 
นายธนทร  ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนายอำเภอทุกอำเภอ  
ในพ้ืนที่ประสบวาตภัยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน 
        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๒ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก หัวข้อข่าว พายุฤดูร้อนถล่ม เสนอข่าว จังหวัด
อุบลราชธานี เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบริเวณแหล่งที่พักต่างอากาศพัทยาน้อยในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอ     
สิรินธร ลมแรงจนทำให้แพท่องเที่ยวที่ลอยอยู่ในอ่างเก็บน้ำหลุดออกจากกัน และมีนักท่องเที่ยวอยู่บนแพประมาณ 
๔๐ - ๕๐ คน ซึ่งหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพานักท่องเที่ยวกลับเข้าฝั่งไดอ้ย่างปลอดภัย 
        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๒ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก หัวข้อข่าว อากาศร้อนต่อเนื่อง เสนอข่าว กรม
อุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน    
แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีอุณหภูมิลดลง ส่วนในช่วงวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอน
กลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น 
โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร 

• ฝึกอบรม  
        - หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ หน้า ๑๑ เสนอภาพข่าว นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
พร้อมด้วย นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย 
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานระงับเหตุสาธารณภัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี  

• การบริหารจัดการน้ำ 
        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว สำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ เริ ่มตั ้งแต่ว ันที่                
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สถานการน้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) มีน้ำใช้การ ๑๖,๐๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือ  
มีปริมาณน้ำใช้การ ๓,๔๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ ๓,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ภาคตะวันตก… 
… 



๓ 

 

ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ ๓,๑๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลาง มีปริมาณน้ำใช้การ ๖๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำใช้การ ๑,๐๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้  มีปริมาณน้ำใช้การ ๔,๑๒๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวมถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริการจัดการน้ำ 

• ไฟป่าและหมอกควัน  
   - หนังสือพิมพส์ยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  
     * สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื ่อง  

โดยตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ ่มกลับมาถูกฝุ่นปกคลุมหนาทึบ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานี  
ของกรมควบคุมมลพิษในตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
พบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันนี้อยู่ที่ ๖๙.๗๑ และ ๕๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ตามลำดับ เกินค่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที ่ ๑๔๗,  ๑๕๒ และ       
๑๑๔ เกินค่ามาตรฐาน ๑๐๐ อยู่ในระดับที่เริ่มเกินค่ามาตรฐาน ๑๐๐ อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

     * โดยช่วงเช้าดาวเทียมเวียร์ มีรายงานตรวจพบจุดความร้อนในภาคเหนือ ๖๔๐ จุด เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวาน 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้เกิดจุดความร้อน ๑๕๓ จุด เพิ่มขึ้นจาก เช้าวานนี้กว่า ๓ เท่า และเป็นจุดที่
ลุกลามจากพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้เดิม ๕๗ จุด ทั้งหมดอยู่บนภูเขาสูง ลาดชัน บางจุดเป็นเหวลึก ยากต่อการเข้าดับไฟ 
เพราะต้องใช้วิธีเดินเท้าเป็นเวลานานกว่าจะถึงจุดเกิดไฟไหม้ก็ลุกลามเป็นวงกว้างแล้ว โดยที่ อำเภอเชียงดาว  
ตรวจพบจุดความร้อนมากที่สุด ๓๓ จุด รองลงมา คือ อำเภอพร้าว ๓๒ จุด และอำเภอแม่แตง ๒๙ จุด โดยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ลำ ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟ  
ในบริเวณป่าห้วยหนองมอก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ปั๋ง และพื้นที่รอยต่อของตำบลแม่ปั๋งกับตำบลแม่หอพระ 
อำเภอพร้าว เพ่ือช่วยบรรเทาความรุนแรงของเชื้อไฟ ก่อนให้เจ้าหน้าที่ดับไฟภาคพ้ืนดินเข้าดับไฟให้สนิทอีกครั้ง 

• โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  
         - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด – 19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๙๐ ราย แบ่งเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริหาร ๔๕ ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก ๓๖ ราย และผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๙ ราย รวมผู ้ป่วยสะสม ๒๗,๘๐๓ ราย และผู ้เสียชีวิตสะสม ๙๐ ราย  
ส่วนสถานการณ์โควิด – 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม ๑๒๓,๔๓๐,๔๕๒ ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๕๐๖,๙๐๑ ราย 
อาการรุนแรง ๘๙,๒๙๕ ราย รักษาหายแล้ว ๙๙,๔๑๕,๗๙๖ ราย เสียชีวิต ๒,๗๒๒,๐๓๒ ราย 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
        - www.tmd.go.th เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้
จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
บางพ้ืนที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่     
๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทย
ตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร 
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ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวดั คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่ง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ 
ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 21 มี.ค. 64 
เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และมุกดาหาร 
รวม 8 อำเภอ 13 ตำบล 14 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 55 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด        
เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  www.bangkokbiznews.com  https://mgronline.com  www.thaipost.net 

http://www.bangkokbiznews.com/
https://mgronline.com/


ปีที่: 25 ฉบับที่: 8896
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม48จ.

รหัสข่าว: C-210322008069(22 มี.ค. 64/03:34) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 94.60 Ad Value: 89,870 PRValue : 269,610 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8896
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม48จ.

รหัสข่าว: C-210322008069(22 มี.ค. 64/03:34) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 94.60 Ad Value: 89,870 PRValue : 269,610 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15716
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6

หัวข้อข่าว: โคราช-สารคามอ่วม พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 'อุบลฯ'ซัดแพพังยับ

รหัสข่าว: C-210322020010(22 มี.ค. 64/03:55) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 59.79 Ad Value: 65,769 PRValue : 197,307 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15716
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6

หัวข้อข่าว: โคราช-สารคามอ่วม พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 'อุบลฯ'ซัดแพพังยับ

รหัสข่าว: C-210322020010(22 มี.ค. 64/03:55) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 59.79 Ad Value: 65,769 PRValue : 197,307 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11072
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: พายุร้อนถล่มโปงลางกาฬสินธุ์

รหัสข่าว: C-210322012079(22 มี.ค. 64/04:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.59 Ad Value: 19,349 PRValue : 58,047 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23071
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: พายุฤดูร้อนถล่ม

รหัสข่าว: C-210322009153(22 มี.ค. 64/04:03) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.89 Ad Value: 11,979 PRValue : 35,937 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3392
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บน), 4

หัวข้อข่าว: อุตุฯให้ระวัง พายุฤดูร้อน ลูกเห็บ-ฟ้าผ่า

รหัสข่าว: C-210322040042(22 มี.ค. 64/04:29) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.47 Ad Value: 33,705 PRValue : 101,115 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23071
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: อากาศร้อนต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-210322009134(22 มี.ค. 64/03:30) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.58 Ad Value: 10,538 PRValue : 31,614 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26093
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ประชุมชี้แจง

รหัสข่าว: C-210322004042(22 มี.ค. 64/03:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.66 Ad Value: 26,586 PRValue : 79,758 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14572
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: งัดแผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน

รหัสข่าว: C-210322005107(22 มี.ค. 64/06:16) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 19.88 Ad Value: 17,892 PRValue : 53,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24509
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: 'เหนือ'ร้อนระอุ!ผจญ'ไฟป่า-ฝุ่นพิษ'

รหัสข่าว: C-210322021000(22 มี.ค. 64/03:01) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 43.86 Ad Value: 37,281 PRValue : 111,843 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15716
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: สธ.เผยคลัสเตอร์ใหม่ปากน้ำติดเชื้อ17 รุกตรวจแคมป์คนงาน-เช็กวุ่น6วิศวกร

รหัสข่าว: C-210322020013(22 มี.ค. 64/03:51) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 80.74 Ad Value: 88,814 PRValue : 266,442 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15716
วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: สธ.เผยคลัสเตอร์ใหม่ปากน้ำติดเชื้อ17 รุกตรวจแคมป์คนงาน-เช็กวุ่น6วิศวกร

รหัสข่าว: C-210322020013(22 มี.ค. 64/03:51) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 80.74 Ad Value: 88,814 PRValue : 266,442 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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พยากรณ์อากาศประจำวัน 
 

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบน      
มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ
ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ่มมีผลกระทบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุ     
ฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้าง     
ที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต    
ทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วง
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 64 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดย     
อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ    
2 เมตร 
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