ข่าวประจาวัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
เยียวยาน้าท่วม, ครัวเรือนละ 3 พันบาท, บุรีรัมย์-อุบลเสี่ยงจม
ครม.อนุมัติงบ 1,685 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท รับเงินภายใน 1 เดือน
ขณะที่หลายจังหวัดยังไม่พ้นวิกฤติ บุรีรัมย์แจ้งเตือน 7 ตาบล 36 หมู่บ้าน ติดริมลาน้ามูล -น้าชี เตรียมรับมือน้าท่วมฉับพลัน
หลังน้าเหนือจากโคราชไหลลงสู่น้ามูลสมทบน้าชี ส่งผลให้ระดับน้าหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว “บิ๊กป๊อก”รับอุบลราชธานียังต้อง
เฝ้าระวัง โดยเฉพาะ อ.วารินชาราบ ด้าน ผบ.ทบ.เชื่ออีก 1 สัปดาห์ ภาคอีสานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่ 8สิงหาคม นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางปี 2560 วงเงิน 1,685 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย เนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ทาการเกษตรได้รับ
ความเสียหายจ านวนมาก ทาให้มีครัวเรือนได้รับผลกระทบจ านวนมากในพื้นที่ 36 จังหวัด พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความ
เสียหายทั้งสิ้น 27,456 ไร่
ช่วยเหลือครัวเรือนละ 3 พันบาท
ทั้งนี้ เริ่มให้มี ผ ลการช่วยเหลือตั้ งแต่วัน ที่ 5 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 ครัวเรือ นละ 3,000 บาท จ านวน
561,520 ครัวเรือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มจากมาตรการของกระทรวงการคลัง
โดยกาหนดเงื่อนไขเกษตรกรผู้ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการใหม่นี้ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนเกิดอุทกภัย และเกษตรกรจะขอรับความช่วยเหลือได้เพียง 1 ด้าน
เท่านั้น ไม่ให้เลือกว่าปลูกข้าว เลี้ยงปลา ทาประมง รวมกัน โดยมีกาหนดการช่วยเหลือให้เสร็จภาย 30 วัน นับจาก ครม.มีมติ
วันนี้ สาหรับความเสียหายในพื้นที่ 36 จังหวัด เป็นพื้นที่การเกษตร4.44 ล้านไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 27,456 ไร่ กระชังปลา
ได้รับผลกระทบ 416 ตารางเมตร สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ 1,179,592 ตัว และแปลงหญ้าเสียหาย 467ไร่
ฝนกระหน่่าเชียงรายน่าท่วมถนน
วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้าท่วม ที่ จ.เชียงราย ว่า มีฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ดอย
แม่ปูคา ต.บ้านดู่ และ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ทาให้น้าจากดอยแม่ปูคาไหลทะลักลงลาน้านางแล จนเอ่อล้นตลิ่งท่วมถนน
พหลโยธินสายเชียงราย-แม่สาย และถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านดา ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ขณะนี้ถนนพหลโยธินสายแม่สายเชียงราย ฝั่งขาออกไป อ.แม่สาย น้าท่วมผิวจราจรสูงกว่า 30 ซม. เป็นระยะทางยาวกว่า 200 เมตร กระแสน้าไหลเชี่ยวจนต้อง
ปิดการจราจรไปหนึ่งช่องทางเพื่อความปลอดภัย ส่วนถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านดา รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนริมถนน
พหลโยธินและทางเข้าบ้านดา ต.นางแล และ ต.บ้านดู่ โดยเฉพาะบ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ต.นางแล บ้านป่าห้า ม.1 ต.นางแลกว่า
50 หลังคาเรือน ถูกน้าท่วมสูงเช่นกัน บางจุดสูงกว่า 50 ซม. ชาวบ้านต่างพาเก็บของขึ้นไว้บนที่สูง
มหาสารคามจมนาน2สัปดาห์

ที่บ้านกุดเวียน หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเด่นพงษ์ วงษ์อาจ ผู้ใหญ่บ้านกุดเวียน กล่าวว่า ผลพวง
จากอิทธิพลพายุเซินกา และน้าเหนือจาก จ.ชัยภูมิและขอนแก่น รวมถึงเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ระบายน้าลงสู่แม่น้าชี ทาให้แม่น้าชี
ล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นากว่า 1,000 ไร่ ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 54 ครัวเรือน บ้านเรือน และวัด ถูกน้าท่วมมานาน
กว่า 2 สัปดาห์แล้ว ประชาชนบางส่วนได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่ริมถนนหน้าหมู่บ้าน ทั้งนี้ บ้านกุดเวียนเป็นพื้นที่รับน้า ระดับน้า
เกือบเทียบเท่ากับน้าท่วมใหญ่เมื่อปี 54 แต่ปีนี้ถนนในหมู่บ้านไม่ถูกน้าท่วม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามายกพื้น
ถนนในหมู่บ้านขึ้น 6 เมตร แต่น้ากลับมาท่วมพื้นที่อีกฝั่งที่ไม่ได้ถมดิน ซึ่งปีนี้น้ามาเร็ว ข้าวในนายังไม่ทันออกรวง ก็ถูกน้าท่วม
แล้ว หากน้าท่วมขังนานกว่า 2 สัปดาห์ ข้าวกว่า 1,000 ไร่ ก็จะเสียหายทั้งหมด กว่าน้าจะลดคงต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือน
‘บึงกาฬ’น่าสงครามท่วมบ้าน
ด้าน นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าในแม่น้าสงครามที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันติสุขหมู่ที่ 5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยได้สั่งการให้ชาวบ้านรีบขนย้ายสิ่งของ
ขึ้นไปไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย พร้อมกาชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของด้วย ขณะที่
ถนนเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้าท่วมสูงกว่า 20 ซม.แล้ว ทั้งนี้ยังได้สั่งการให้นายอาเภอพรเจริญ และเทศบาลตาบลดอนหญ้า
นาง ติดตามดูส ถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด หากระดับน้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วให้พร้อมขนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่ให้ได้
โดยเร็ว และนอกจากน้าจะท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแล้ว ยังไหลเข้าหมู่บ้านเข้าท่วมนาข้าว สวนปาล์ม บ่อปลา และพืชสวน
ชาวบ้านด้วย
บุรีรัมย์เตือน 36 หมู่บ้านจมฉับพลัน
ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะที่ อ.สตึก ระดับน้ามูลได้หนุนสูง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หลังน้าเหนือจาก จ.นครราชสีมา ไหลบ่าลงสู่แม่น้ามูล ส่งผลให้ระดับน้าในลาน้ามูลหนุนสูงสมทบกับน้าชีเอ่อล้น
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ ทางอาเภอได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้า และเฝ้าระวัง
โดยเฉพาะในพื้นที่ 7 ตาบล 36 หมู่บ้าน 4,800 ครัวเรือน ได้แก่ ต.นิคม ต.สตึก ต.สะแก ต.ท่าม่วง ต.ทุ่งวัง ต.กระสัง และ ต.
ชุมแสง ที่อยู่ติดริมมูลตลอด 24 ชม. เร่งอพยพขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูง พร้อมประสานกับทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.) ให้จัดเตรียมเรือท้องแบน และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภาวะน้าท่วม
ฉับพลัน
ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อาเภอสตึก ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ตั้งแต่วันที่ 26-29 กรกฎาคม
2560 ที่ผ่านมา จานวน 7 ตาบล 69 หมู่บ้าน 3,129 ครัวเรือน นาข้าว 28,443 ไร่ ถนน 6 สาย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันจากการ
เร่งระบายน้าออกจากชุมชนลงลาน้ามูลและลาน้าชี ทาให้มีน้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางพื้นที่
มท.1 รับอุบลฯยังต้องเฝ้าระวัง
ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในขณะนี้ว่า
ขณะนี้คลี่คลายไปแล้วหลายจังหวัด ต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมการฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ แต่ตอนนี้จุดที่ต้อง
เฝ้าระวังอย่างยิ่งคือในส่วนของ จ.อุบลราชธานี โดยเฉพาะจุดที่แม่น้าชีและแม่น้ามูลไหลผ่าน ซึ่งตอนนี้มีการบริหารจัดการน้า
จากแม่น้ามูลได้บางส่วนแล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบไปถึงบริเวณ อ.วารินชาราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่า ตรงนี้ถือว่าอยู่ในขั้นของการ
บริหารจัดการได้ ระดับน้าขณะนี้ถ้ายังไม่มีน้าเข้ามาเพิ่มเติมก็คิดว่าเราน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ โดยอาจมีการพิจารณาใช้
บางพื้นที่กักเก็บน้าไว้บ้าง

ยังไม่มีรายงานเรื่องเขื่อนแตก
เมื่อถามว่า ข่าวลือต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเขื่อนแตก ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปทาความเข้าใจกับประชาชนบ้าง
หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่าความจริงตนไม่ได้รับรายงานเรื่องเขื่อนแตกเลย คิดว่าประชาชนเข้าใจดีว่าไม่มีอะไร เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ก็ได้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจข่าวสารต่างๆ ซึ่งสื่อก็ต้องช่วยด้วย
ผบ.ทบ.คาด 1 สัปดาห์คลี่คลาย
พล.อ.เฉลิ มชั ย สิ ท ธิส าท ผบ.ทบ. ให้ สัม ภาษณ์ หลั งรั บ มอบเงิ น จ านวน 400,000 บาท และอาหารแห้ ง จาก
ภาคเอกชน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้เร่งรัด ดาเนินการระบายน้าในพื้นที่ภาคอีสานลงสู่แม่น้า
โขง ซึ่งในทุกกองทัพโดยเฉพาะกองทัพเรือได้นาเรือผลักดันน้า เพิ่ม เติม คาดว่า อีก 1 สัปดาห์ทุกอย่างจะคลี่คลาย อย่างไรก็
ตามในส่วนของกองทัพบกได้เพิ่มเติมกาลังหมุนเวียนกันไป
ต้องการยารักษาโรคเกี่ยวกับน่า
พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า สาหรับพื้นที่ที่น้าลด ได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเข้าไปรวบรวมข้อมูล เพื่อเยียวยา
ตามกติ กาและ กฎเกณฑ์ ที่มี อยู่ คิด ว่า จะดาเนิน การไปด้ว ยเรื่อ ยๆ ในส่ว นของกองทัพ ก็จั ดชุ ดทหารช่า งสนั บสนุน การ
ดาเนินการ ปัจจุบันสภาวะน้าที่ท่วมขังนานก่อเกิดผลกระทบโรคที่เกี่ยวกับน้า ได้ดาเนินการดูแลในเรื่องยารักษา และยังขาดสิ่ง
เหล่านี้อยู่ หากประชาชนมีความพร้อมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องดี (แนวหน้า 09082560)

