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ปภ.รายงานสถานการณน์ ้าไหลหลาก 11 จังหวัด และวาตภัยในจังหวัดกาฬสินธุ ์

เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 28 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน ้าไหลหลากใน
พืน้ที่ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ล าปาง พะเยา อุตรดิตถ ์ล าพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก ยังคงมี
สถานการณใ์น 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และพิษณุโลก และเกิดวาตภัยในพืน้ที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ุ  ซ่ึง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ส ารวจและประเมินความเสียหาย                          
เพื่อด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 
 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ถึงปัจจุบัน (28 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน ้าไหลหลาก และวาตภัย แยกเป็น น ้าไหลหลากใน
พืน้ที่ภาคเหนือ 11 จังหวัด รวม 50 อ าเภอ 197 ต าบล 885 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,017 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ไดแ้ก่ 
น่าน เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่ 11 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเวียงสา อ าเภอภูเพียง อ าเภอสันติสขุ อ าเภอนานอ้ย 
อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอแม่จริม อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอบา้นหลวง และอ าเภอปัว รวม 54 ต าบล 319 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 7,082 ครวัเรือน 
ผูเ้สียชีวิต 1 ราย แพร่ เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่  8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองแพร่ อ าเภอรอ้งกวาง อ าเภอสงูเม่น อ าเภอสอง อ าเภอลอง อ าเภอหนอง
ม่วงไข่ อ าเภอวังชิน้ และอ าเภอเด่นชัย รวม 54 ต าบล 272 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 3,938 ครวัเรือน เชียงใหม่ เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ท่ี             
2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอแม่ออน และอ าเภอเวียงแหง รวม 2 ต าบล 7 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 10 ครวัเรือน ล าปาง เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่         
9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอแม่เมาะ อ าเภอเถิน อ าเภอแม่ทะ อ าเภอเกาะคา อ าเภอสบปราบ อ าเภอเสริมงาม และ
อ าเภอแจห้่ม รวม 21 ต าบล 49 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 11 ครวัเรือน ผูเ้สียชีวิต 2 ราย พะเยา เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่อ  าเภอเชียงม่วน รวม 
2 ต าบล 6 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 124 ครวัเรือน อุตรดิตถ ์เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่ 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์อ าเภอท่าปลา 
อ าเภอพิชยั และอ าเภอลบัแล รวม 15 ต าบล 61 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 1,229 ครวัเรือน ล าพูน เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่อ  าเภอบา้นธิ รวม 
1 ต าบล 5 หมู่บา้น แม่ฮ่องสอน เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่ 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอปางมะผา้ อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอขุนยวม 
อ าเภอปาย อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย รวม 16 ต าบล 38 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 530 ครวัเรือน สโุขทยั เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่     
4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอศรีสชันาลัย รวม 27 ต าบล 122 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 
7,063 ครวัเรือน ตาก เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอแม่สอด และอ าเภอท่าสองยาง รวม 3 ต าบล 3 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 
8 ครวัเรือน พิษณุโลก เกิดน า้ไหลหลากในพืน้ที่อ  าเภอพรหมพิราม รวม 2 ต าบล 3 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 22 ครวัเรือน ปัจจุบันยงัคงมีน า้
ท่วมบา้นเรือนประชาชนใน 2 จังหวดั ไดแ้ก่ พืน้ที่อ  าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก และต าบลปากพระ อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสโุขทัย คาดว่า
หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพืน้ที่ สถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วนั นอกจากนี้ ยังเกิดวาตภัยในพืน้ที่จังหวัดกาฬสินธุ ์2 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์และอ าเภอกุฉินารายณ์ รวม 3 ต าบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 16 หลัง ทัง้นี ้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไดป้ระสานจังหวัด หน่วยทหาร องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภัยใน
เบื ้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน ้าท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่
ผูป้ระสบภยั รวมถึงจดัเจา้หนา้ที่ส  ารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ทัง้การชดเชยความเสียหาย
ของบา้นเรือนเป็นวสัดุก่อสรา้งหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือไดท้างสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปีที่: 41 ฉบับที่: 14368
วันที่: เสาร์ 29 สิงหาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2
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รหัสข่าว: C-200829005084(29 ส.ค. 63/06:35) หน้า: 1/2

Naew Na
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Ad Rate: 900
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15511
วันที่: เสาร์ 29 สิงหาคม 2563
Section: เสาร์ประชาชื่น/-

หน้า: 19(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'กรมน้ำ'เตรียมพร้อมรับน้ำหน้าฝน2563

รหัสข่าว: C-200829020088(29 ส.ค. 63/03:46) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 86.18 Ad Value: 94,798 PRValue : 284,394 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: ไทยมีฝน30-40% ภาคตะวันออก -ใต้ตกหนักบางแห่ง
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