
 

 

ฉบับประจำวันที่…4...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 

อาเซียนรวมใจช่วยไทยสู้โควิด-19 ปภ.ส่งมอบส่ิงของช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโควิด-19 
  

                   

              
    
 วนันี ้(3 ก.ย.64) นายชยัณรงค ์วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดส้ง่มอบ
สิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน จ านวน 3,065 ชุด จากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาซียน (DELSA 
Satellite Warehouse) ซึ่งตัง้อยู่ที่ศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 16 ชยันาท ใหแ้ก่จงัหวดัสมทุรปราการ 
นนทบุรี และเขตดสุิต กรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูป่้วยและกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ในพืน้ที่ โดยนายวนั
ชยั คงเกษม ผูว้่าราชการจงัหวัดสมทุรปราการ รบัมอบสิ่งของช่วยเหลือ 1,400 ชุด และผูแ้ทนส านักงานเขตดสุิต นาย
ธานินทร ์เนียมหอม ผู้ช่วยผู้อ  านวยการเขตดุสิต รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ จ านวน 200 ชุด และในวันที่ 6 ก.ย.64 
มีก าหนดสง่มอบใหจ้งัหวดันนทบรุี จ านวน 1,465 ชดุ 
 ส าหรบัสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนที่ส่งใหก้ับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการตอบโตส้ถานการณโ์ควิด -19 
ในครัง้นี ้ไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์าร Direct Relief โดยการประสานงานผ่านศูนยป์ระสานงานอาเซียนเพื่อ
การให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม หรือ AHA Centre รวมมูลค่า USD 62,000 หรือประมาณ 2 ล้านบาท 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ไดป้ระสานงานรว่มกบั AHA Centre จดัซือ้
ชดุสขุอนามยัสว่นบคุคล (Personal Hygiene Kits) รวมทัง้หมด 3,065 ชดุ แบ่งเป็น ชดุส าหรบับคุคลทั่วไป (2,265 
ชดุ) ชดุส าหรบัเด็ก (400 ชดุ) และชดุส าหรบัผูส้งูอายหุรือผูป่้วยติดเตียง (400 ชดุ) 
 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me / www.chiangmainews.co.th / 
www.facebook.com/DDPMNews 
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ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยรวม 13 จังหวัด ปัจจบุันสถานการณค์ล่ีคลายแล้วทุกจังหวัด 
 

 
 
 

 วันที่ 3 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. ปภ.รายงานตัง้แต่วันที่ 27 ส.ค. 64 – ปัจจุบนั เกิดน า้ท่วมฉับพลนัและ
น า้ป่าไหลหลากใน 13 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตาก พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ ์สระแกว้ สิงหบ์รุี สมทุรปราการ และกาญจนบรุี รวม 28 อ าเภอ 62 ต าบล 166 หมู่บา้น ประชาชน
ไดร้บัผลกระทบ 65,464 ครวัเรือน ไม่มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบนัภาพรวมสถานการณค์ลี่คลายแลว้ ซึ่ง ปภ.
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดล้งพืน้ที่ส  ารวจความเสียหาย และใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่อไป 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกบัมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ท าให้เกิดฝนตกหนัก โดยตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 64 – 
ปัจจุบนั (3 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น.) ส่งผลใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนัและน า้ป่าไหลหลากใน 13 จังหวัด ไดแ้ก่ ตาก 
พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว สิงห์บุรี 
สมทุรปราการ และกาญจนบรุี รวม 28 อ าเภอ 62 ต าบล166 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 65,464 ครวัเรือน 
ไม่มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบนัสถานการณค์ลี่คลายแลว้ทุกจงัหวัด โดยที่จงัหวัดชลบุรี น า้ที่ท่วมขงัในพืน้ที่
หมู่ที่ 2,3,4 ต าบลเสด็จ อ าเภอเมืองชลบุรี คาดจะเขา้สู่ภาวะปกติในวนันี ้ซึ่งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ ต่อไป 
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https://twitter.com/ddpmnews / www.bangkokbiznews.com 
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ปล่อยขบวนรถ ปภ.ช่วยเหลือพืน้ทีน่ ้ำท่วมขัง อ.บ้ำนโป่ง หลังฝนตกหนักหลำยแห่ง 
 

 
 

 วันที่ 3 ก.ย.64 นายวิวัฒน ์นิติกาญจนา นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายอุดม เพชรคุต 
ผูอ้  านวยการศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหนา้ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  ร่วมปล่อยขบวนรถสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพรอ้มช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ที่ จ.ราชบุรี บริเวณศนูยเ์ครื่องจักกล (เชิงเขาแก่นจันทน)์ โดยมีนายดสุิต จิรภทัรากร เลขานุการ
นายก อบจ.ราชบุรี นางสาวลกัษิกา เนตรสว่าง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะผูบ้ริหารและสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเขา้ร่วมพิธี ในการน าไปช่วยเหลือพืน้ที่ อ.บา้นโป่ง ซึ่งอยู่ระหว่างเกิดปัญหาน า้ท่วมขัง
จากเหตฝุนตกหนกั ท าใหป้ระชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นหลายจุด 
 นายวิวฒัน ์นิติกาญจนา นายก อบจ. ราชบรุี เปิดเผยว่า ไดร้บัความรว่มมือจากกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย ที่ไดน้ าเครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่เขา้มาช่วยเหลือระหว่างนีซ้ึ่งก าลงัมีฝนตกหนัก ทาง  อบจ.
ราชบุรีไดห้ารือกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้
หารือไปทางเขต 4 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ไดน้ าเครื่องมือ เครื่องสบูสง่ และเครื่องสบูน า้ขนาดใหญ่ ที่สามารถสบูน า้ใน
พืน้ที่ท่วมขงัได ้24,000 ลิตร ต่อนาที ทนัต่อเหตกุารณ ์เนื่องจากเมื่อ 2 วนัก่อนมีฝนตกหนกัที่ อ.บา้นโป่ง มีน า้ท่วม
ขงัหลายแห่ง วนันีจ้ึงจะน าเครื่องจักรเหล่านีไ้ปลงพืน้ที่ อ.บา้นโป่ง  ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดรอ้นจากปัญหาน า้
ท่วมขัง มีเครื่องสูบส่ง รถสูบส่งขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสูบน า้ได ้3 กิโลเมตร และเครื่องสูบน า้ขนาด 24 นิว้ และ
รถดบัเพลิงเป็นชนิดโฟม อีก 1 คนั น ามาไวท้ี่ราชบรุี เพื่อช่วยเหลือดแูลปัญหาต่างๆในพืน้ที่ 
 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me / www.matichon.co.th / https://siamrath.co.th 
www.77kaoded.com 
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เม่ือช่วงค ่ำวำนนี้ (2 ก.ย.64) เวลำ 18.00 – 20.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักและน ้ำไหลหลำก
เข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชนในพื้นที่หมู่ที่ 9,11,15,6 ต ำบลห้วยขมิ้น อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 20 หลัง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่ังกำร
ให้อ ำเภอ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อปพร. ให้กำรช่วยเหลือประชำชนขน
ย้ำยส่ิงของขึน้สูง ซึ่งสถำนกำรณไ์ด้เข้ำสู่ภำวะปกติแล้ว 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..) https://twitter.com/ddpmnews / www.facebook.com/DDPMNews 

 
 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15882
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม30จว.'จันทบุรี-ตราด'หนัก'ด่านช้าง'น้ำป่าทะลักโคราชแล้งฝนทิ้งช่วง

รหัสข่าว: C-210904020003(4 ก.ย. 64/04:48) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 59.12 Ad Value: 65,032 PRValue : 195,096 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15882
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม30จว.'จันทบุรี-ตราด'หนัก'ด่านช้าง'น้ำป่าทะลักโคราชแล้งฝนทิ้งช่วง

รหัสข่าว: C-210904020003(4 ก.ย. 64/04:48) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 59.12 Ad Value: 65,032 PRValue : 195,096 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 619
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31) หน้า: 1/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716 PRValue : 257,148 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 619
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31) หน้า: 2/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716 PRValue : 257,148 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 619
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31) หน้า: 3/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716 PRValue : 257,148 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 619
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31) หน้า: 4/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716 PRValue : 257,148 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15882
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: สธ.สั่งปูพรม3สูตรทั่วปท.ฉีดไขว้-เข็ม3

รหัสข่าว: C-210904020002(4 ก.ย. 64/04:49) หน้า: 1/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 202.73 Ad Value: 314,231.50 PRValue : 942,694.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15882
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: สธ.สั่งปูพรม3สูตรทั่วปท.ฉีดไขว้-เข็ม3
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