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สรุปรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ประจำวันที ่2 ธันวาคม 2562 

 
 

1. รายงาน: 'องคมนตรี'ติดตามแหล่งน้ำก่อประโยชน์สุขราษฎรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ จ.พะเยา 
 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพ้ืนที่ภาคเหนือ เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซางอำเภอภูซาง  
เพ่ือติดตามการดำเนินงานของโครงการ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตั้งแต่ปี 2525 สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก และน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  มีขนาดความจุ 
825,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรได้ 2 ตำบล คือ ตำบลป่าซาง และตำบลป่าสัก รวม 893 ครัวเรือน ส่งน้ำ
ให้กับพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 3,000 ไร่ช่วงฤดูแล้ง จำนวน 2,000 ไร่ นอกจากนี้ราษฎรยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยไฟถึง 18 กลุ่ม มีสมาชิก 401 ราย มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มแข็ง 
 
ที่มา : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
2. 'ฟื้นฟู-กระจายแหล่งน้ำ' กำลังเสริม'โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ' 
 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งยังคงมีให้เห็นในหลายพ้ืนที่ โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นอีกโครงการซึ่งมีแหล่งเพาะปลูกจำนวนมาก และ
พบว่าในหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ ง โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ทส.) บอกว่า กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปสนับสนุน อพ.สธ.  ในพ้ืนที่ต่างๆ โดยทำ
โครงการก่อสร้างอาคารรับน้ำ โครงการระบบกระจายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับโครงการและราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งขุดลอกเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำที่มีสภาพตื้นเขินให้
สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพสำหรับความต้องการในพ้ืนที่อีกด้วย 
 
ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมพัฒนานักวิจัย-เทคโนโลยีด้านน้ำ 
 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการใช้
ข้อมูลด้านน้ำเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ว่า การประชุมครั้งนี้แสดงให้
เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยในการ
พยากรณ์สภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งในระยะยาว เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เห็น
ความสำคัญ จึงเร่งขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม การบูรณาการข้อมูลการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงด้วย พร้อมใช้โอกาสนี้ 
กล่าวในที่ประชุมถึงการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง 
ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent-MOI) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฝ่ายไทย สำหรับความร่วมมือในการดำเนินงานทาง
วิชาการด้านเทคนิคของโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยการลงนามครั้งนี้ จะเป็น
เครื่องมือสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความสัมพันธ์ในมิติด้านน้ำในระดับนโยบาย และตอบสนองการดำเนินความ
ร่วมมือของกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่แน่นแฟ้นมากยิ่ง ผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรในงานวิจัย การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์  
 
ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์, จส.100 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
4. ห่วง'EEC'ทำ'ชลบุรี'ขาดแคลนน้ำหวังงานวิจัยช่วยพบวิธีบริหารจัดการ 
 

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวในการประชุมชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผน
บริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ EEC ว่า เป็นห่วงกรณีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งจะทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ิมสูงขึ้น แต่แหล่งน้ำต้นทุนหรืออ่างเก็บน้ำ
ในพ้ืนที่ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ จึงหวังอย่างยิ่งว่า แผนงานวิจัยพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ EEC จะช่วย
พัฒนากลไกลเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ด้าน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยแผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ EEC กล่าว
ว่า แผนงานวิจัยดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม แผนงาน การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความชัดเจนในเรื่องของแหล่งน้ำ โดยประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย คือ 1.แผนงานวิจัยการ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ EEC 2.แผนงานวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพ้ืนที่ชลประทานภาคกลาง
ตอนบน และ 3.แผนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการน้ำ ทั้งนี้คณะวิจัยจะเข้ามาศึกษาอย่างละเอียดในมุกมิติ รวมทั้งการ
สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน รวมไปถึงจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอ่ืนๆ ใกล้เคียงด้วย 
 
ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 



5. ฝนถล่มหนัก-น้ำท่วม'โก-ลก' 
 

จ.นราธิวาส ว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน แผ่ปกคลุมพ้ืนที่ทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลทำให้ปริมาณ
น้ำฝนที่ตกสะสมลงแม่น้ำสุไหงโก-ลก ล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมตลิ่งชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก จำนวน 20 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมขังโดยเฉลี่ยสูง 20 ซ.ม. โดย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา 
พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 นำอาสาสมัครรักษา
ดินแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายข้าวของสัมภาระหนีน้ำ โดยมีแนวโน้มว่า
ระดับน้ำท่วมขังจะมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฝนยังไม่หยุดตก 
 
ที่มา : ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
6. รายงาน: เช็กเส้นทางงบอุทกภัย200ล.'ธรรมนัส'ชี'้น้ำ'สำคัญ ลุยขุดประปาภูเขาทั่วพะเยา 
 
          รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจาก "น้ำ" จึงได้อนุมัติงบ
กลางกว่า 10,000 ล้านบาท จัดสรรให้จังหวัดละ 200 ล้านบาท โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภัยแล้งของ จ.พะเยา ที่ผ่านมาถือได้ว่าหนักพอสมควร ซึ่งความยั่งยืนเรื่องน้ำ คือแหล่งเก็บกักน้ำ
และการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ ดังนั้นจึงทำการจัดสรรงบประมาณลงทั่วประเทศ ให้ทุกจังหวัดนำไปดำเนินการแก้ปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำประปา การขุดลอกแหล่งน้ำเพ่ือเตรียมเก็บกักน้ำ
สำหรับไว้ใช้ในปีถัดไป ด้าน นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา กล่าวว่า อ.เมืองพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กว่า 40 ล้านบาท ประมาณ 80 โครงการ ซึ่งนำมาใช้ก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะการทำประปา การวาง
ระบบท่อประปาภายในชุมชน หมู่บ้าน การจัดการแหล่งน้ำเพ่ือให้มีขีดความสามารถรองรับน้ำในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจาก
แหล่งน้ำในเมืองพะเยาทางด้านตะวันตกของกว๊านพะเยา จะมีน้ำจากต้นน้ำกว๊านพะเยาเป็นหลัก การใช้น้ำประปาภูเขาจึงมี
ความสำคัญอย่างมาก  
 
ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
7. ฝ่าวิกฤติน้ำน้อย! ผ่าแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี63 
 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำครั้งล่าสุด ได้ผลสรุปว่า ปริมาณน้ำฝนใน
พ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงประมาณร้อยละ 
40 โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักท่ีเป็นแหล่งน้ำต้นทุนลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำ รวมกันแค่ 11,796 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 47 
ของความจุอ่างฯ รวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันเพียง 5,100 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น  โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 
อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานจะจัดสรรน้ำจากเขื่อนต่างๆ ในเขตชลประทานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 17,699 
ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 5,401 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักรวมทั้งสิ้น 
4,000 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 4,000 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งจะควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีน -แม่
กลอง และแม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ และรถยนต์บรรทุกน้ำ ซึ่ง
ขณะนี้การจัดสรรน้ำยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 
ที่มา : คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 



8. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: กรมชลแจงอ่างเก็บน้ำงาว 
 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรรัตน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวกะเหรี่ยง บ้านขวัญคีรี ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.
ลำปาง เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการอ่างเก็บน้ำงาว ว่า อ่างเก็บน้ำงาวบริเวณบ้านแม่หยวก หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว เป็น
พ้ืนที่ 6 ตำบลของ อ.งาว มักเกิดภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำ หากสร้างอ่างเก็บน้ำจะเป็นแหล่งเก็กกักน้ำไว้ใช้ แก้ปัญหา
อุทกภัยใน 6 ตำบล โดยกรมชลจะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน รวมทั้งศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐศาสตร์อย่างละเอียดต่อไป 
 
ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
9. กรมชลฯ เตรียมผันน้ำอ่างฯ แม่งัดเติมแม่ปิง 
 

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน แถลงว่า ในปีนี้ปริมาณฝนตกเฉลี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ที่ 862 
มิลลิเมตร น้อยกว่า เกณฑ์เฉลี่ยถึง 23% กรมชลประทานจึงเตรียมรับมือด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่พิเศษบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำปิง ในเขต จ.เชียงใหม่ และลำพูน จำเป็นจะต้องบริหารจัดการ
น้ำให้เป็นไปตามแผนเพราะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงปีนี้น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำน้อยมาก ทั้งนี้ กรมชลประทานจะ
จัดสรรน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมาช่วยระบายลงแม่น้ำปิง ประมาณสัปดาห์ละ 1 -8 ล้านลบ.ม. เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
มกราคมกรกฎาคม 2563 จำนวนรวม 70 ล้านลบ.ม. และใช้น้ำจากลำน้ำสาขา เช่น น้ำแม่กาง น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ขาน ที่ไหลเข้ามา
เติมแม่น้ำปิงอีก 97 ล้านลบ.ม. พร้อมกับลดพ้ืนที่ปลูกนาปรัง หากสามารถบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผน ที่วางไว้จะช่วยพ้ืนที่
พิเศษพ้นวิกฤติขาดแคลนน้ำได้อย่างแน่นอน 
 
ที่มา : คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
10. น้ำโขงแห้งขอด! กระทบเรือท่องเที่ยวต้องหยุดชั่วคราว 
 

ที่ จ.นครพนม สถานการณ์น้ำโขง ยังคงได้รับผลกระทบหนักจากปัญหาภัยแล้งและเขื่อนในประเทศจีนที่มีการกักเก็บน้ำ
ไว้ ทำให้แม่น้ำโขงมีระดับน้ำต่ำกว่าทุกปี เริ่มมีปัญหา ทั้งการเดินเรือ รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรใกล้เคียงเริ่มมีปัญหาในการสูบน้ำไป
ใช้เพ่ือการเกษตร ด้าน นายณรงค์ เถาว์ศรี รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ระดับน้ำโขง
ลดเร็วมาก ถือว่าผันผวนสุดในรอบหลาย 10 ปี ที่ห่วงที่สุดคือภัยแล้ง รวมถึงระบบนิเวศน์ถูกทำลาย ปลาน้ำโขงจะลดลง อาจ
สูญพันธุ์ รวมถึงกระทบอาชีพประมง ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวทางเรือช่วงนี้ ต้องยอมรับว่าเริ่มได้รับผลกระทบ การเดินเรือต้อง
ระมัดระวัง และเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือใหม่ เพราะร่องน้ำเปลี่ยน นอกจากนี้ในส่วนของเรือสำราญขนาดใหญ่ ต้องหยุดเดินเรือ
ชั่วคราว เพราะร่องน้ำตื้นเขิน ซึ่งหากระดับน้ำโขงยังลดต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลกระทบมากขึ้นแน่นอน 
 
ที่มา : posttoday.com ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 



ปีที่: 70 ฉบับที่: 24169
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'องคมนตรี'ติดตามแหล่งน้ำก่อประโยชน์สุขราษฎรโครงการอันเนื่องมาจากพระราช...

รหัสข่าว: C-191202021007(2 ธ.ค. 62/02:15) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 108.75 Ad Value: 114,187.50 PRValue : 342,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 70 ฉบับที่: 24169
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'องคมนตรี'ติดตามแหล่งน้ำก่อประโยชน์สุขราษฎรโครงการอันเนื่องมาจากพระราช...

รหัสข่าว: C-191202021007(2 ธ.ค. 62/02:15) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 108.75 Ad Value: 114,187.50 PRValue : 342,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15240
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'ฟื้นฟู-กระจายแหล่งน้ำ' กำลังเสริม'โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ'

รหัสข่าว: C-191202038034(1 ธ.ค. 62/04:21) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 75.98 Ad Value: 117,769 PRValue : 353,307 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15240
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'ฟื้นฟู-กระจายแหล่งน้ำ' กำลังเสริม'โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ'

รหัสข่าว: C-191202038034(1 ธ.ค. 62/04:21) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 75.98 Ad Value: 117,769 PRValue : 353,307 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11:46
หัวข้อข่าว: ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมพัฒนานักวิจัย-เทคโนโลยีด้านน้ำ

รหัสข่าว: I-191202001467 หน้า: 1/1

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3):

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/402146
http://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมพัฒนานักวิจัย-เทคโนโลยีด้านน้ำ

รหัสข่าว: I-191202001480 หน้า: 1/1

 js100.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3):

https://www.js100.com/en/site/news/view/80203
http://www.js100.com


ปีที่: 40 ฉบับที่: 14098
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: วาไรตี้/-

หน้า: 17(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ห่วง'EEC'ทำ'ชลบุรี'ขาดแคลนน้ำหวังงานวิจัยช่วยพบวิธีบริหารจัดการ

รหัสข่าว: C-191202005034(2 ธ.ค. 62/06:04) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 43.43 Ad Value: 54,287.50 PRValue : 162,862.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 14098
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: วาไรตี้/-

หน้า: 17(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ห่วง'EEC'ทำ'ชลบุรี'ขาดแคลนน้ำหวังงานวิจัยช่วยพบวิธีบริหารจัดการ

รหัสข่าว: C-191202005034(2 ธ.ค. 62/06:04) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 43.43 Ad Value: 54,287.50 PRValue : 162,862.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 29 ฉบับที่: 10596
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/ต่างประเทศ

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ฝนถล่มหนัก-น้ำท่วม'โก-ลก'

รหัสข่าว: C-191202037048(1 ธ.ค. 62/03:43) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.34 Ad Value: 14,674 PRValue : 44,022 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15240
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 20(บน)

หัวข้อข่าว: รายงาน: เช็กเส้นทางงบอุทกภัย200ล.'ธรรมนัส'ชี้'น้ำ'สำคัญ ลุยขุดประปาภูเขาทั่ว...

รหัสข่าว: C-191202038040(1 ธ.ค. 62/04:26) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 142.07 Ad Value: 220,208.50 PRValue : 660,625.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15240
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 20(บน)

หัวข้อข่าว: รายงาน: เช็กเส้นทางงบอุทกภัย200ล.'ธรรมนัส'ชี้'น้ำ'สำคัญ ลุยขุดประปาภูเขาทั่ว...

รหัสข่าว: C-191202038040(1 ธ.ค. 62/04:26) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 142.07 Ad Value: 220,208.50 PRValue : 660,625.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 6495
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/เศรษฐกิจ/ภาพข่าวสังคม

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ฝ่าวิกฤติน้ำน้อย! ผ่าแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี63

รหัสข่าว: C-191202014050(2 ธ.ค. 62/03:51) หน้า: 1/2

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Col.Inch: 89.11 Ad Value: 156,833.60 PRValue : 470,500.80 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 6495
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/เศรษฐกิจ/ภาพข่าวสังคม

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ฝ่าวิกฤติน้ำน้อย! ผ่าแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี63

รหัสข่าว: C-191202014050(2 ธ.ค. 62/03:51) หน้า: 2/2

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Col.Inch: 89.11 Ad Value: 156,833.60 PRValue : 470,500.80 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25617
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 13(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: กรมชลแจงอ่างเก็บน้ำงาว

รหัสข่าว: C-191202004097(2 ธ.ค. 62/03:02) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 7.99 Ad Value: 16,779 PRValue : 50,337 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 6495
วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
Section: First Section/เศรษฐกิจ/ภาพข่าวสังคม

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ เตรียมผันน้ำอ่างฯ แม่งัดเติมแม่ปิง

รหัสข่าว: C-191202014051(2 ธ.ค. 62/03:52) หน้า: 1/1

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Col.Inch: 27.61 Ad Value: 48,593.60 PRValue : 145,780.80 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: น้ำโขงแห้งขอด! กระทบเรือท่องเที่ยวต้องหยุดชั่วคราว

รหัสข่าว: I-191202001592 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/608055
http://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: น้ำโขงแห้งขอด! กระทบเรือท่องเที่ยวต้องหยุดชั่วคราว

รหัสข่าว: I-191202001592 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/608055
http://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: น้ำโขงแห้งขอด! กระทบเรือท่องเที่ยวต้องหยุดชั่วคราว

รหัสข่าว: I-191202001592 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/local/608055
http://www.posttoday.com

