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ปภ.รำยงำนในรอบ 24 ชม. ที่ผ่ำนมำมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยใน 5 จังหวัดเร่งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ รวม 2 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอแม่อาย และอ าเภอดอยสะเก็ด 
รวม 2 ต าบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1 หลัง พ้ืนที่เกิดวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครราชสีมา นครสวรรค์ 
และแพร่ รวม 4 อ าเภอ 4 ต าบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง โดยชัยนาท เกิดวาตภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลดอนก า 
อ าเภอสวรรคบุรี นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ นครสวรรค์ เกิดวาตภัย     
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และ 2 ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ แพร่ เกิดวาตภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และ 7 ต าบลวังชิ้น ซึ่งกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท้ายนี้ ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
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(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)โพสต์ทูเดย์ 
(./.)  www.chiangmainews.co.th 
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'บิ๊กป้อม' ห่วงน้ ำท่วมซ้ ำเติมพิษโควิด หลังฝนตกหนักหลำยพ้ืนที่ ก ำชับส.ส.เกำะติดดูแลปชช. 
 
 

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเฝ้าระวังภัยพิบัติ ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางพ้ืนที่ อาจท าให้
เกิดน้ าท่วมขังในระยะสั้น ๆ พื้นที่ลาดเชิงเขาอาจน้ าท่วมโดยฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก ซึ่งพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจาก
ฝนตกหนัก ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน เป็นต้น ส่วนภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนัก
บางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ทั้งนี้ทางพรรคพลังประชารัฐ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ ที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว และไม่อยากให้มี
เหตุการณ์ที่จะสร้างความเดือดร้อนซ้ าเติมประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ดังนั้น จึงได้ก าชับตน
ให้ประสานส.ส.ในพ้ืนที่ เร่งลงพ้ืนที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่าง
ทันท่วงที 

“ณ เวลานี้ ทางภาคเหนือ น่าเป็นห่วง ซึ่งหลายพ้ืนที่ตนเองได้เคยลงไปพบปะประชาชน การเดินทางสัญจรเข้าแต่ละ
หมู่บ้านที่ห่างไกล ของหลายอ าเภอยากล าบากอยู่แล้ว หากเกิดน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก ประชาชนก็จะเดือดร้อนยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุด 
ได้รับรายงานว่า มีฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากแล้ว คือ จ. ล าปาง และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางปภ.และหน่วยงานพ้ืนที่ได้      
เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแล้ว โดยตนเอง ได้เร่งประสานให้ ส.ส.ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม 
หากยังติดภารกิจ ประชุมสภาฯ วาระพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญต่อพ่ีน้องประชาชนเช่นเดียวกัน ก็ให้ส.ส.ประสานตัวแทน ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวว่า ในส่วนของ ส.ส ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และ กรณีเกิดอุกทกภัย วาตภัย รวมถึงปัญหาเรื่องปากท้องประชาชน      
ทีเ่ราจะต้องไม่นิ่งดูดาย และหาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเช่นกนั 
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