
  

  

  สรุปขาวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี ่ยวกับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            

สาธารณภัย การบริหารราชการ และขาวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ขาวเกี่ยวกับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ไฟปาหมอกควัน 
- หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห หนา ๑๐๗ หัวขอขาว ปภ.บูรณาการทุกภาคสวนแกไขปญหา “ไฟปา 

หมอกควัน และฝุนนละอองขนาดเล็ก” เขมขนมาตรการ “๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ” เสนอขาว 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหนวยงาน               

ที่เกี ่ยวของ ขับเคลื่อนมาตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่

อยางเขมขน ดังนี้ มาตรการปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง (แหลงกำเนิด) โดยบังคับใชกฎหมาย   

อยางเขมขน กวดขันการตรวจจับรถยนตที่ปลอยควันดำ แกไขปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ชุมชน/เขตเมือง 

และรณรงคลดใชรถยนตสวนตัวหรือเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ เพิ่มความเขมงวดในการบังคับใช

กฎหมายกับผูที ่ทำเศษวัสดุกอสรางตกหลนหรือฟุงกระจายลงบนถนน และการระบายมลพิษทางอากาศ            

ของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงรณรงคสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงสรางการ

รับรูและความตระหนักในการแกไขปญหาแกประชาชน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

เฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ สำหรับมาตการ ๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ

ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการควบคุมไฟปา จัดทีม

เฝาระวังไฟปา ทำแนวกันไฟ รวมถึงปดปาในชวงประกาศหามเผา กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินการ

ควบคุม การเผาและจัดการเชื ้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร รวมถึงใหจังหวัด อำเภอ และองคกรปกครอง            

สวนทองถ่ินใชกลไกประชารัฐปองกันและเฝาระวังการเผา กระทรวงคมนาคมบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดกำลังลาดตระเวนเฝาระวังการเผาปาและลักลอบเผา สำหรับมาตรการบริหารจัดการ โดยจัดตั้ง                 

ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดและอำเภอ อำนวยการ สั่งการ ระดมทรัพยากรแกไขปญหาไฟปาและ              

หมอกควันใหมีเอกภาพ พรอมนำเทคโนโลยีตางๆ มาเสริมประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ                

มีสวนรวมกันดูแลรักษาปา จัดทำแนวกันไป พรอมเฝาระวังการเผาในเขตรอยตอชุมชนกับพื้นที่ปา บังคับใช

กฎหมายกับผูลักลอบเผา รวมถึงผนึกกำลังแกไขปญหาไฟปาหมอกควันในทุกมิติ กรมปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัย พรอมบูรณาการทุกภาคสวนปองกันไฟปา รวมถึงแกไขปญหาหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก

อยางเขมขน มุงเนนการปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง ควบคูกับการดูแลพื้นที่ประสบปญหาไฟปา

หมอกควันอยางเต็มกำลัง ภายใตมาตรการ ๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมปญหาไฟปา 

หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็กใหเปนศนูย 

 

  

 

อุทกภัย… 

… 
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 อุทกภัย 
- www.ryt9.com www.matichon.co.th www.mgronline.com www.bangkokbiznews.com 

www.thainews.prd.go.th www.news1005.mcot.net เสนอขาว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ                

พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกำลังคอนขางแรงประกอบกับหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝง

สหพันธรัฐมาเลเซีย ทำใหบริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก 

น้ำลนตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 - ปจจุบัน (14 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.)              

มีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลดในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก สงขลา ยะลา 

นราธ ิวาส และปตตาน ี รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,047 หม ู บ าน ประชาชนได ร ับผลกระทบ                        

68,315 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 4 ราย (ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย ปตตานี 1 ราย) ผูบาดเจ็บ 3 ราย (สงขลา             

2 ราย ปตตานี 1 ราย) ปดจุดอพยพแลวทุกจุด เนื่องจากประชาชนสามารถกลับเขาที่พักอาศัยไดแลวทั้งหมด 

ปจจุบันยังคงมีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 2 จังหวัด ไดแก ยะลา และปตตาน ีรวม 

5 อำเภอ 32 ตำบล 91 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 11,642 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณอุทกภัย             

ทั้ง 2 จังหวัด ระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ไดรวมกับจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ               

เรงชวยเหลือผูประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเขาพื้นที่ เพื่อเรงระบายน้ำและใหการดูแล

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ พรอมทั้งประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใหติดตามสถานการณ

อยางใกลชิด นอกจากนี ้ ไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเรงสำรวจพื้นที่และประเมินความเสียหาย เพื ่อให     

ความชวยเหลือตามระเบียบตอไป 

ขาวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

 ฝุนละอองขนาดเล็ก 
- หนังสือพิมพเดลินิวส หนา ๑๑ หนังสือพิมพแนวหนา หนา ๑ เสนอขาว ศูนยแกไขปญหามลพิษ           

ทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยภาพรวมปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก หรือ

PM2.5 พบเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ ไดแก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม หนองคาย 

ขอนแกน รอยเอ็ด และนครราชสีมา ภาคเหนือ ภาพรวมอยูในเกณฑดี ตรวจวัดได 21-50 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินคามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได 25-91 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ภาคกลางและตะวันตก เกินคามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได 17-77 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง ตรวจวัดได 29-50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ภาคใต 

ภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก ตรวจวัดได 6-30 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษรวมกับกรุงเทพมหานคร สวนใหญเกินคามาตรฐาน 

ตรวจวัดได 35-85 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร รวม 64 สถานี อยางไรก็ดี จากคาดการณสถานการณ            

ฝุนละอองขนาดเล็กดวยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางวันที่             

15-17 มกราคม 2564 ดังนี ้ วันที ่ 15-17 มกราคม ๒๕๖๔ คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 15-16 มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา

ไดแก… 

… 
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ไดแก ความเร็วลมที ่ลดลง พลังงานในการยกตัวที่ต่ำมาก เพดานการลอยตัวของฝุ นมีแนวโนมที ่ต่ำลง              

สภาพอากาศท่ีนิ่ง/จมตัว โดยสถานการณมีแนวโนมที่จะดีขึ้นในวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากความเร็วลม

ที่สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เพดานการลอยตัวของฝุนมีแนวโนมที่สูงข้ึน 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ เสนอขาว นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เปดเผยขอมูลสถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ วา มีผูติดเชื้อโควิดรายใหม ๒๗๑ ราย ซึ่งมาจากการ

คนหาเชิงรุก ๑๕๑ ราย เปนผูปวยใหมจากการเฝาระวังและระบบบริการ ๗๕ ราย และพบผูติดเชื้อจากตางประเทศ 

๑๒ ราย ทำใหมีจำนวนผู ต ิดเชื ้อสะสม ๑๑,๒๖๒ ราย หายปวยสะสวม ๗,๖๖๐ ราย อยู ระหวางการรักษา                  

๓,๕๓๓ ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน ๒ ราย ทำใหจำนวนผูปวยสะสม ๖๙ ราย  

พยากรณอากาศประจำวัน 

- หนังสือพิมพแนวหนา หนา ๑ เสนอขาว กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณอากาศ ๗ วันขางหนา ระหวางวันที่ 

๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ วา ในชวงวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนมีกำลังออนลง ทำใหบริเวณดังกลาวอุณหภูมิจะสูงขึ้น ๓-๕ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเชา สำหรับ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังออนลง ทำใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกำลังปานกลาง สวนวันที่ ๑๗-๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหมจากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปกคลุม            

ประเทศไทยตอนบน ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๔-๖ องศา

เซลเซยีส สำหรับมรุสมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ทำใหคลื่นลมบริเวณอาวไทย

มีกำลังแรง โดยอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร  

- www.posttoday.com เสนอขาว พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล

อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังออนลง ทำใหบริเวณดังกลาวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส 

กับมีหมอกในตอนเชา แตยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน สวนยอดดอยและยอดภูมีอากาศ

หนาวถึงหนาวจัด ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังออนลง ทำใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกำลังออนลง 

โดยอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และในระยะนี้ลมที่พัด

ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังออน ทำใหฝุนละอองหมอกควันมีการสะสมเพ่ิมขึ้น 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2109
วันที่: ศุกร์ 15 - พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 107(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา 'ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก'

รหัสข่าว: C-210115031083(15 ม.ค. 64/05:25) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 113.03 Ad Value: 54,254.40 PRValue : 162,763.20 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2109
วันที่: ศุกร์ 15 - พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 107(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา 'ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก'

รหัสข่าว: C-210115031083(15 ม.ค. 64/05:25) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 113.03 Ad Value: 54,254.40 PRValue : 162,763.20 คลิป: สี่สี(x3)



           
 
ฉบับประจำวันที่..15..เดือน..มกราคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด 
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่อง 

  14 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรงในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และ

ปัตตานี รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,047 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,315 ครัวเรือน ผู้ เสียชีวิต 4 ราย 

ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ปิดจุดอพยพแล้วทุกจุด เนื่องจากประชาชนสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันยังคงมี

สถานการณ์น้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และปัตตานี ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความ

เสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน

อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ

บริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก 

น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน (14 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ

จากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 

193 ตำบล 1,047 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,315 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย (ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย ปัตตานี               

1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 3 ราย (สงขลา 2 ราย ปัตตานี 1 ราย) ปิดจุดอพยพแล้วทุกจุด เนื่องจากประชาชนสามารถกลับเข้าที่พักอาศัย

ได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันยังคงมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 2 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 32 ตำบล 91 

หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,642 ครัวเรือน ดังนี้ ยะลา น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และ

อำเภอเบตง รวม 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,562 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอหนองจิก และอำเภอยะรัง รวม 26 ตำบล 84 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 

10,080 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยทั้ง 2 จังหวัด ระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่งระบายน้ำและให้การ

ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” 

โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM 

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

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

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

(/)www.ryt9.com www.matichon.co.th www.mgronline.com www.bangkokbiznews.com www.thainews.prd.go.th 
www.news1005.mcot.net                           



ปีที่: - ฉบับที่: 26027
วันที่: ศุกร์ 15 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: ฝุ่นมลพิษเกินมาตรฐาน69สถานี

รหัสข่าว: C-210115004097(15 ม.ค. 64/03:23) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 24.41 Ad Value: 26,851 PRValue : 80,553 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14506
วันที่: ศุกร์ 15 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนหนาวส่งท้าย17-20ม.ค.อุณหภูมิลดฮวบ6องศากทม.-ปริมณฑลเจอฝุ่นพิษ64จุด

รหัสข่าว: C-210115005002(15 ม.ค. 64/06:03) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 46.68 Ad Value: 42,012 PRValue : 126,036 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14506
วันที่: ศุกร์ 15 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ประเมินมาตรการคุมโควิดลุ้น 17-31 ม.ค.ยอดติดเชื้อลดไม่ต้องใช้ยาแรง

รหัสข่าว: C-210115005069(15 ม.ค. 64/06:11) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 137.64 Ad Value: 123,876 PRValue : 371,628 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14506
วันที่: ศุกร์ 15 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ประเมินมาตรการคุมโควิดลุ้น 17-31 ม.ค.ยอดติดเชื้อลดไม่ต้องใช้ยาแรง

รหัสข่าว: C-210115005069(15 ม.ค. 64/06:11) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 137.64 Ad Value: 123,876 PRValue : 371,628 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14506
วันที่: ศุกร์ 15 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ประเมินมาตรการคุมโควิดลุ้น 17-31 ม.ค.ยอดติดเชื้อลดไม่ต้องใช้ยาแรง

รหัสข่าว: C-210115005069(15 ม.ค. 64/06:11) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 137.64 Ad Value: 123,876 PRValue : 371,628 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มกราคม 2564 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบน อากาศอุ่นขึ้น หมอกตอนเช้า

รหัสข่าว: I-I210115000609 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642765
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มกราคม 2564 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบน อากาศอุ่นขึ้น หมอกตอนเช้า

รหัสข่าว: I-I210115000609 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642765
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มกราคม 2564 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบน อากาศอุ่นขึ้น หมอกตอนเช้า

รหัสข่าว: I-I210115000609 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642765
https://www.posttoday.com

