
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ วาตภัย 

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๒ www.naewna.com www.bangkokbiznews.com เสนอข่าว กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้

เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - 

ปัจจุบัน (๘ มีนาคม ๒๕๖๔) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด รวม ๕๔ อำเภอ 

๑๐๐ ตำบล ๒๒๒ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑,๔๙๓ หลัง วัด ๑ แห่ง โรงเรียน ๑ แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ

เสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ ๖ จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และพิจิตร รวม ๑๑ อำเภอ 

๒๒ ตำบล ๕๐ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๓๒๙ หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ จังหวัด 

ไดแ้ก่ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 

นครราชสีมา และอุบลราชธานี รวม ๓๘ อำเภอ ๗๑ ตำบล ๑๕๘ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 

๑,๑๑๕ หลัง ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี รวม ๒ อำเภอ ๒ ตำบล ๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ

ผลกระทบ ๙ หลัง ภาคกลาง ได้แก่ อุทัยธานี รวม ๓ อำเภอ ๕ ตำบล ๑๑ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ

ผลกระทบ ๔๐ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประส บภัย โดยสำรวจและ

ประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของ

บ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม     

        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว นายกฤษฎิ์  พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้อกงันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอครบุรี 

อำเภอโนนสูง อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอพิมาย ทั้งนี้ นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน และมอบถุ งยังชีพแก่ผู้ประสบภัย รวมถึง    

เร่งสำรวจความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือตอ่ไป 

     ⚫ หมอกควัน 

        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอภาพข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองกำลังผาเมือง 

และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้นำเครื่องฉีดพ่นน้ำทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย - เมียนมา       

จุดผ่านแดนถาวร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากสภาพอากาศในจังหวัดเชียงรายยังคงมีฝุ่นละอองและ

หมอกควันปริมาณมาก 

             ข่าวเกี่ยวกับ… 
… 
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ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ ไฟป่า - หมอกควัน 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว นายศิวัช  พงษ์เพียจันทร์  โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
แถลงว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพ้ืนที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาการเผาในที่โล่ง ด้วยสภาพอากาศที่แห้ง ทำให้การ
ลุกลามของไฟเป็นไปได้ง่าย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางของลม ทำให้เกิด
การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) พบจุดความร้อนในพ้ืนที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ รวม ๑,๕๐๕ จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อน
มากที่สุด ๔๑๘ จุด ลำปาง ๒๙๑ จุด และจากข้อมูลจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
พบจุดความร้อน ๔๐,๖๖๙ จุด นอกจากนี้  ผลจากการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจวัดได้  
๒๔ - ๓๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานรวม ๑๓ พื้นที่ ค่าสูงสุดอยู่ที ่อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจวัดได้ ๓๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งการคาดการณ์สภาพอากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายผลกระทบของสภาพอากาศต่อการสะสมของฝุ่นละออง ในวันที่ ๘ - ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมอ่อม ทำให้การสะสมของฝุ่นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIIRS พบจุดความร้อนรวมทั้งประเทศ ๑,๘๑๗ จุด โดยภาคเหนือพบ
จุดความร้อนมากที่สุด ๑,๕๐๕ จุด ซึ่งจุดความร้อนทั้งประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและยังคงมีการกระจุกตัวของ     
จุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ในส่วนของภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้     
จุดความร้อนเริ่มลดลง  
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๒ หัวข้อข่าวรัฐต้องทบทวนจริงจังแก้ฝุ่นพิษ เสนอข่าว เว็บไซต์ IQAir ได้จัด
อันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศแย่เป็นอันดับ ๑ ของโลก โดยวัดค่าดัชนีอากาศอยู่ที่   
๒๒๐ US AQI อยู่ในระดับไม่ต่อดีต่อสุขภาพ ถือว่าประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในความเสี่ยงที่มลพิษ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ และจังหวัดใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้มีมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุสาเหตุของการ
เกิดปัญหาส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ เกิดจากการเผ่าโดยมนุษย์ที่นิยมเผาเพื่อทำทางเดินหาของป่า เผาเพื่อกระตุ้น    
การงอกหรือแตกใบใหม่ของพืชเศรษฐกิจ และเผาเพื่อทำการเกษตร นอกจากนี้ ปัญหาการก่อสร้าง การคมนาคม 
โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่
รัฐบาลต้องตระหนักและทบทวนการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างจริงจัง และกระจายอำนาจการแก้ไขปัญหาไปสู่
การมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ภูมิภาคและระดับประเทศให้มากขึ้น เพ่ือเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษ      
ทางอากาศด้วยการยกระดับเป็นวาระแห่งชาติและมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น  

     ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 
        - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๗ เสนอข่าว นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า 
ขณะนี้มีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ทำนาในช่วงฤดูแล้ง หลังผลสำรวจล่าสุดมีการทำนาปรัง ปี ๖๓/๖๔ ทั่วประเทศ 
๔.๘๗ ล้านไร่ เกินแผนที่กำหนดไว้มากกว่า ๒.๙๗ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๕๖.๘๐  จากแผนการเพาะปลูกที่ตั้งไว้  
๑.๙ ล้านไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ทำนาเกินแผนแล้ว ๒.๗๘๖ ล้านไร่ จากที่ไม่ได้กำหนดให้ทำนา     
ในฤดูแล้ง เพราะปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทั้งนี้ กรมชลประทานไม่มีน้ำต้นทุนสนับสนุนการทำนา เกษตรกรต้องใช้น้ำ

ในแหล่งน้ำ… 
… 
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ในแหล่งน้ำของตนเองและแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ จากสถานการณ์น้ำที่จำกัดและการทำนาที่เกินแผนที่กำหนดไว้ 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อนาข้าวใน ๔๕ จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีพ้ืนที่ทำนา ๓.๖๒๑ ล้านไร่ เฉพาะใน ๔ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และนครศรีธรรมราช สำหรับการทำนาปรังในพื้นที่ลุ ่มน้ำ
เจ้าพระยาในฤดูแล้ง ปี๖๓/๖๔ พบการทำนาปรังเพิ ่มขึ ้นทุกสัปดาห์ แม้รัฐจะไม่สนับสนุนน้ำเพื ่อทำนาปรัง         
กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือให้ชาวนาทำนาอย่างประณีต ไม่สูบน้ำเข้าไปเก็บในนาเกินความจำเป็น      
เพราะน้ำต้นทุนมีน้อย จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ทำนาเกินแผน   
โดยประตูระบายน้ำจะเปิดรับได้เฉพาะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว ลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ระหว่างวันที่    
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  

     ⚫ ความปลอดภัยทางถนน 
        - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายอภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้คำขวัญ “สงกรานต์
สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมี ร.ต.ต.สัณฐิติ  ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมถอดบทเรียน  
จากมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที ่ผ่านมา พร้อมวิเคราะห์ปั ญหาอุบัติเหตุ  
เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ลดจำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยบูรณาการ
ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ตำรวจในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

     ⚫ ไวรัสโควิด - ๑๙ 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว พญ.อภิสมัย  ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน พบว่า มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ๗๑ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๔๘ ราย แบ่งเป็นมาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ ๔๑ ราย มาจาก
การค้นหาเชิงรุก ๗ ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ๒๓ ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 2๖,๔๔๑ ราย 
หายป่วยสะสม ๒๕,๗๗๗ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๕๗๙ ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพ่ิม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 
๘๕ ราย ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๑๗,๔๓๗,๙๒๘ ราย เสียชีวิต ๒,๖๐๕,๐๙๔ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมา   

ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีลมใต้และ        

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

กับมฟ้ีาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ของภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 

 

 



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..9..เดือน ..มีนาคม.... พ .ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1 ..แผ่น
 

 
ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมา   
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน 
(8 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพ้ืนที่ 21 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 
100 ตำบล 222 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,493 หลัง วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และพิจิตร รวม 11 อำเภอ   
22 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 329 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ 
หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
และอุบลราชธานี รวม 38 อำเภอ 71 ตำบล 158 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,115 หลัง ภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 9 หลัง ภาคกลาง ได้แก่ 
อุทัยธานี รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน  บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 40 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย
แล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม     
ท้ายนี้  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือ
ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

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

https://www.naewna.com/


ปีที่: 41 ฉบับที่: 14559
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

หัวข้อข่าว: ปภ.รุดช่วยผู้ประสบวาตภัย 21จว.กระทบบ้านเรือน1,493หลัง

รหัสข่าว: C-210309005071(9 มี.ค. 64/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 21.84 Ad Value: 19,656 PRValue : 58,968 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11059
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ลูกเห็บถล่มกรุง-แตกตื่นทั้งรามอินทรา

รหัสข่าว: C-210309012000(9 มี.ค. 64/04:30) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 84.49 Ad Value: 130,959.50 PRValue : 392,878.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11059
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ลูกเห็บถล่มกรุง-แตกตื่นทั้งรามอินทรา

รหัสข่าว: C-210309012000(9 มี.ค. 64/04:30) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 84.49 Ad Value: 130,959.50 PRValue : 392,878.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8883
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: 'เหนือ-อีสาน'ค่าPM2.5สูง

รหัสข่าว: C-210309008071(9 มี.ค. 64/03:26) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 48.21 Ad Value: 45,799.50 PRValue : 137,398.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14559
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา)

ภาพข่าว: ล้างฝุ่น

รหัสข่าว: C-210309005020(9 มี.ค. 64/06:04) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 17.54 Ad Value: 21,925 PRValue : 65,775 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8883
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยโพสต์: รัฐต้องทบทวนจริงจังแก้ฝุ่นพิษ

รหัสข่าว: C-210309008003(9 มี.ค. 64/03:28) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 38.13 Ad Value: 28,597.50 PRValue : 85,792.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26080
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กรมชลห่วงข้าวยืนต้นตายเหตุปลูกเกินแผนฯ3ล้านไร่

รหัสข่าว: C-210309004100(9 มี.ค. 64/03:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 54.49 Ad Value: 114,429 PRValue : 343,287 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26080
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปภ.เตรียมป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

รหัสข่าว: C-210309004042(9 มี.ค. 64/05:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.42 Ad Value: 38,682 PRValue : 116,046 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8883
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: วัคซีนพาสปอร์ตกักตัว7-10วัน

รหัสข่าว: C-210309008011(9 มี.ค. 64/03:14) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 83.84 Ad Value: 62,880 PRValue : 188,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8883
วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: วัคซีนพาสปอร์ตกักตัว7-10วัน

รหัสข่าว: C-210309008011(9 มี.ค. 64/03:14) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 83.84 Ad Value: 62,880 PRValue : 188,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


