
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ วาตภัย 
        - www.thaipost.net https://mgronline.com www.bangkokbiznews.com เสนอข่าว กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้  ประกอบกับมี         
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  โดยตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - 
ปัจจุบัน (วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) เกิดวาตภัยในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ปราจีนบุรี และศรีสะเกษ รวม     
๓ อำเภอ ๓ ตำบล ๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๔ หลัง ไม่มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความ
เสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็น  
วัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
        - www.naewna.com เสนอข่าว นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ ได้ส่งผลกระทบให้พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียงมีสภาพอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
ซ่ึงจะทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง 
ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตก 

     ⚫ ภัยแล้ง 
        - https://siamrath.co.th เสนอข่าว นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดมเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อสูบน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มากกว่า ๗,๐๐๐ ครัวเรือน 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการ

ตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA พบว่า เกษตรกรที่อยู่บริเวณสองฝั่งลำปาว ลำน้ำชีตอนล่าง และ

ลำน้ำยัง มีการทำนาปรังโดยใช้นำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างต่อเนื่อง     

             ด้านศูนย์… 
… 

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


๒ 

 

ด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ ๖ ได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและดำเนินการปรับแผนการ

บริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ประชาชนจะได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยการปรับเพ่ิม

การระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จากวันละ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ก่อนจะใช้ฝายหนองหวาย ระบายน้ำลงด้านท้ายฝายและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า E.22B ให้ไม่น้อยกว่า

วันละ ๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะใช้เขื่อนทดน้ำในแม่น้ำชีควบคุมการระบายน้ำลงสู่ด้านท้าย ส่วนเขื่อน

มหาสารคาม ระบายน้ำลงด้านท้ายและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า E.91 ไม่น้อยกว่าวันละ ๐.๕ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร เขื่อนวังยาง จังหวัดมหาสารคาม ระบายน้ำลงท้ายน้ำและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า 

E.66A ไม่น้อยกว่าวันละ ๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระบายน้ำลงด้านท้ายวันละ   

ไม่น้อยกว่า ๑.๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ระบายน้ำเพิ่มอีกวันละ ๑.๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร โดยคาดว่าจะต้องใช้ปริมาณฯต้นทุนจากเขื่อนลำปาว ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนอุบลรัตน์  

๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจะเพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ลำน้ำชี

ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี 

        - หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว  

          * พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำ

แห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง 

โดยในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาเกินเกณฑ์มาตรฐานในการ        

ผลิตน้ำประปา ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน  และในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔      

ยังคงมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีก ได้แก่ ช่วงวันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และช่วงวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานร่วมกับการประปานครหลวงบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนหลัก   

ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนการนำน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาช่วยผลักดันและเจือจางน้ำเค็ม

ในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น  

          * นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า กอนช. ได้กำหนด

มาตรการดำเนินการ ดังนี้ ๑. แม่น้ำเจ้าพระยา เพ่ิมการระบายน้ำจาก ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ไม่กระทบกับ

ปริมาณน้ำสำรองต้นฤดูฝนและการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองไม่เกิน ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงควบคุมการ

สูญเสียน้ำระหว่างทางและควบคุมการระบายน้ำเสีย ๒. แม่น้ำท่าจีน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ๒ เครื่อง บริเวณจุด

ต้นคลองจินดาเพื่อผลักดันน้ำที่เพิ่มเข้ามา โดยส่งน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อเจือจางค่าความเค็มและเพิ่มการ

ระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ประตูระบายน้ำสองพ่ีน้อง และคลองท่าสาร – บางปลา ลงสู่แม่น้ำท่าจีน

ตอนล่างเพ่ือผลักดันน้ำเค็ม ๓. แม่น้ำบางปะกง ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง ๓ แห่ง ในลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี 

คือ อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว และอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี  

     ⚫ ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพข่์าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว  

          * พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการผ่อนคลาย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – ๑๙ ในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงสงกรานต์ คาดหวังว่ามีโอกาสใน

             เรื่องของการ… 
… 



๓ 

 

เรื่องของการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ๓ วัน มีการเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากและจองที่พักค่อนข้างแน่น ทำให้

การจราจรติดขัด อีกท้ังให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวัง ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ส่วนการดำเนินกิจกรรมช่วงสงกรานต์ 

๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการหารือและพิจารณาว่าจะทำอะไรได้บ้าง ขณะที่วัคซีนมีเป็นล็อตจะปรับเพิ่มให้และจะมีเพ่ิม

อีกหลายล็อต ถ้าเอกชนตรงกับกติกา การตรวจสอบคัดกรองประสิทธิภาพวัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ

อาหารและยา สถานการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อสามารถควบคุมได้ จะกลายเป็นสถานการณ์ที่ปกติเหมือน

ไข้หวัดใหญ่ ถ้าทุกอย่างสามารถควบคุมได้ไม่ไปแพร่เชื้อกับคนอ่ืน จำนวนคนติดเชื้อลดลง เราต้องพิจารณาต่อไปว่า

จะดำเนินการต่อไปอย่างไร 

          * นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 

๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในประเทศไทย รายงานว่า มีการติดเชื้อสะม ๑๑๕ ,๒๙๘,๙๐๘ ราย เพิ่มขึ้น ๓๖๕,๕๗๕ ราย 

เสียชีวิตสะสม ๒,๕๖๐,๖๐๒ ราย เพิ่มขึ้น ๙,๓๙๒ ราย ส่วนประเทศไทยติดเชื้อรายใหม่ ๒๕ ราย เดินทางจาก

ต่างประเทศ ๑๐ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม รักษาหาย ๖๓ ราย ผู้ป่วยสะสม ๒๖,๑๐๘ ราย รักษาหาย ๒๕,๔๘๓ ราย 

เหลือรักษาอยู่ ๕๔๑ ราย ใช้เครื่องหายใจ ๑๐ ราย เสียชีวิตสะสม ๘๔ ราย ส่วนระลอกใหม่ผู ้ติดเชื้อสะสม 

๒๑,๘๗๑ ราย รักษาหายสะสม ๒๑,๓๐๖ ราย  ขณะที่สถานการณ์โลก มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม ๑๑๔,๓๖๕,๕๙๒ ราย 

เสียชีวิตสะสม ๒,๕๓๖,๗๐๓ ราย 

 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจาก    

อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

และภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้า

คะนองที่อาจจะเกิดข้ึนไว้ด้วย 
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ปภ.เผยช่วยเหลือวาตภัยใน 3 จงัหวัดแล้ว 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมี
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 
06.00 น.) เกิดวาตภัยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ปราจีนบุรี และศรีสะเกษ รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการ
ชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้ง
เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “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 ์
(./.)  https://www.thaipost.net  https://mgronline.com  www.bangkokbiznews.com 

https://www.thaipost.net/
https://mgronline.com/
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ปภ.กาฬสินธุ์แนะรับมือพายุฤดูร้อน ตรวจเช็คบ้านเรือน-อย่าจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ 
 

นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่ความกด
อากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคุลมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ได้ส่งผลกระทบให้พ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์
และใกล้เคียง มีสภาพอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ซึ่งจะทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ กับมี     
ลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีลักษณะของพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางแห่ง  

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  https://www.naewna.com 
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ปภ.เร่งแก้ปัญหาประปาบางสะพานขาดแคลนน้ำดิบกระทบชาวบ้าน 7,000 ครัวเรือน 
 

นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.)จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 4 วางแผนเพ่ือเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพ่ือสูบน้ำดิบ 
เข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และการประปาภูมิภาคสาขา
บางสะพาน เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนในเขต อ.บางสะพาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ขาด
แคลนน้ำกินน้ำใช้มากกว่า 7,000 ครัวเรือน 

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับสำนักงานชลประทาน 
เพ่ือสำรวจอ่างเก็บน้ำช้างแรก ที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีความจุ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) 
เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพ้ืนที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จากนั้นมีการวางแผนขุดลอกเพ่ือกักเก็บน้ำ
เพ่ิมเป็น 2.2 ล้าน ลบ.ม. จึงสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นำเครื่องจักรกลหนักขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้เร็วที่สุด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

นายชาตรี กล่าวว่า จากนั้นได้สำรวจอ่างเก็บน้ำคลองเตย หมู่ 1 ต.ช้างแรก หลังได้รับการร้องเรียนไม่สามารถกักเก็บ
น้ำเพ่ือใช้สอยได้ พบว่าที่ผ่านมาถึงปัจจุบันไม่มีน้ำกักเก็บนาน 4 -5 ปี เนื่องจากอ่างเก็บน้ำอาจรั่วซึม หลังจากมีการขุดลอก
บริเวณชั้นดินเหนียวของอ่าง จึงมอบหมายให้สำนักงานชลประทาน สำรวจข้อเท็จจริง และมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล ( 
อบต.)ช้างแรก จัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ขณะที่บริเวณใกล้เคียงอ่างเดิมมีแนวร่องน้ำบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ ในการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่เพ่ิมเติมสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 3 แสน ลบ.ม. 

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  https://siamrath.co.th 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14554
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชป.ระบายน้ำเพิ่ม5เขื่อนหลักอีสานกลางเติมลงแม่น้ำชีช่วยปชช.อุปโภค-บริโภคบรรเทา...

รหัสข่าว: C-210304005037(4 มี.ค. 64/06:13) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 25.92 Ad Value: 23,328 PRValue : 69,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11054
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: จี้แก้น้ำเค็มเจ้าพระยา-บางปะกง

รหัสข่าว: C-210304012076(4 มี.ค. 64/05:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.53 Ad Value: 31,383 PRValue : 94,149 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11054
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ชงคลายล็อก-สาดน้ำสงกรานต์ได้

รหัสข่าว: C-210304012102(4 มี.ค. 64/05:11) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 229.07 Ad Value: 355,058.50 PRValue : 1,065,175.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11054
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ชงคลายล็อก-สาดน้ำสงกรานต์ได้

รหัสข่าว: C-210304012102(4 มี.ค. 64/05:11) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 229.07 Ad Value: 355,058.50 PRValue : 1,065,175.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11054
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ชงคลายล็อก-สาดน้ำสงกรานต์ได้

รหัสข่าว: C-210304012102(4 มี.ค. 64/05:11) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 229.07 Ad Value: 355,058.50 PRValue : 1,065,175.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11054
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ชงคลายล็อก-สาดน้ำสงกรานต์ได้

รหัสข่าว: C-210304012102(4 มี.ค. 64/05:11) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 229.07 Ad Value: 355,058.50 PRValue : 1,065,175.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11054
วันที่: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ชงคลายล็อก-สาดน้ำสงกรานต์ได้

รหัสข่าว: C-210304012102(4 มี.ค. 64/05:11) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 229.07 Ad Value: 355,058.50 PRValue : 1,065,175.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย ภาคเหนือ อีสาน กลาง ฝนคะนองบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210304000569 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/646973
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย ภาคเหนือ อีสาน กลาง ฝนคะนองบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210304000569 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/646973
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย ภาคเหนือ อีสาน กลาง ฝนคะนองบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210304000569 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/646973
https://www.posttoday.com

