ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
http://www.moac.go.th
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)
1. สภาพอากาศ
1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า
ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ และภาคตะวันออก มีปริมาณฝนลดลง สาหรับบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
มรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้กาลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกาลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝ นตกหนักบางแห่ง สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
มีกาลังปานกลาง
1.2 ปริมาณน้าฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 21 ก.ค 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 22 ก.ค. 62
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

อ้าเภอ
อ.ทรายมูล
อ.นาแก
อ.บุญฑริก
อ.หาดใหญ่
อ.เชียงม่วน

จังหวัด
ยโสธร
นครพนม
อุบลราชธานี
สงขลา
พะเยา

ปริมาณฝน (มม.)
77.0
72.0
69.0
66.0
65.5

ความรุนแรง
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้า
2.1 สภาพน้าในอ่างเก็บน้า
สภาพน้ าในอ่างเก็ บน้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้าในอ่างฯ 36,142 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48
(ปริ ม าตรน้ าใช้ ก ารได้ 12,235 ล้ า น ลบ.ม. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23) ปริ ม าตรน้ าในอ่ า งฯ เที ย บกั บ ปี 2561 (48,433 ล้ า น ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 64) น้อยกว่าปี 2561 จานวน 12,291 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 49.20 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย
จานวน 123.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 39,927 ล้าน ลบ.ม.
สภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้าในอ่างฯ 34,336 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้าใช้การได้
10,808 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาตรน้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) น้อยกว่าปี 2561
จานวน 11,067 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 40.84 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย จานวน 109.26 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้า
ได้อีก 36,590 ล้าน ลบ.ม.

2
ภาค

จานวน
(แห่ง)

เหนือ
8
ตอน.
12
กลาง
3
ตะวันตก 2
ตะวันออก 6
ใต้
4
รวม
35

ความจุ
ที่
รนก.
24,825
8,368
1,419
26,605
1,515
8,194
70,926

ขนาดใหญ่
ปริมาตรนา
จานวน
%
%
ในอ่างฯ
ใช้การ
(แห่ง)
รนก.
ใช้การ
8,302
33
1,557
9
75
2,583
31
947
14
218
151
11
91
7
22
18,064 68
4,787
36
7
412
27
313
22
51
4,824
59
3,113
48
39
34,336 48
10,808 23
412

ความจุ
ที่
รนก.
1,001
1,998
369
142
964
668
5,142

ขนาดกลาง
ปริมาตรนา
จานวน
%
%
ในอ่างฯ
ใช้การ
(แห่ง)
รนก.
ใช้การ
354
58
257
29
83
557
59
413
22
230
104
48
80
23
25
67
72
58
44
9
390
60
337
37
57
334
58
281
46
43
1,806 35
1,427 30
447

รวม
ความจุ
ที่
รนก.
25,825
10,367
1,788
26,747
2,479
8,863
76,069

ปริมาตรนา
%
%
ในอ่างฯ
ใช้การ
รนก.
ใช้การ
8,656 34 1,815 10
3,140 30 1,360 16
255
14
171
10
18,131 68 4,845 36
802
32
650
28
5,158 58 3,394 48
36,142 48 12,235 23

รับได้อีก
(ล้าน ม.3)
17,169
7,227
1,533
8,616
1,677
3,705
39,927

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้าในอ่างเก็บน้าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้าในอ่างฯ 8,111 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 33 (ปริมาตรน้าใช้การได้ 1,415 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8) ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 3.98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย
47.84 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 16,760 ล้าน ลบ.ม.
อ่างเก็บนา้

ปริมาตรนา้ ในอ่างฯ
ปริมาตรนา้

ปริมาตรนา้ ใช้การได้

% ความจุอา่ งฯ ปริมาตรนา้

ปริมาณนา้ ไหลลงอ่างฯ

ปริมาณนา้ ระบาย

ปริมาณนา้

% นา้ ใช้การ

วันนี

เมื่อวาน

วันนี

เมื่อวาน

รับได้อกี

ภูมิพล

4,607

34

807

8

0.00

0.00

25.00

23.00

8,855

สิริกติ ิ์

3,323

35

473

7

3.98

2.94

19.98

19.02

6,187

ภูมิพล+สิ ริกติ ิ์

7,930

35

1,280

8

3.98

2.94

44.98

42.02

15,042

แควน้อยฯ
ป่าสักชลสิทธิ์

136
44

15
5

93
41

10
4

0.00
0.00

0.00
0.00

2.16
0.70

2.16
0.69

803
916

รวมทังหมด

8,111

33

1,415

8

3.98

2.94

47.84

44.87

16,760

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จานวน 18 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่งัด
สมบูรณ์ชล (29%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (17%) อ่างฯกิ่วคอหมา (27%) อ่างฯแควน้อยบารุงแดน (15%) อ่างฯห้วยหลวง (22%)
อ่างฯน้าพุง (19%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (26%) อ่างฯอุบลรัตน์ (23%) อ่างฯลาปาว (25%) อ่างฯลาพระเพลิง (15%) อ่างฯมูลบน (28%)
อ่างฯลานางรอง (23%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (5%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯขุนด่านฯ (16%) อ่างฯคลองสียัด (13%)
อ่างฯนฤบดินทรจินดา (22%)
2.2 สภาพน้าท่า
แม่น้าปิง แม่น้ายม แม่น้าน่าน ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์นาน้
้ อย แม่น้ามูล แม่น้าพระสทึง ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์น้าน้อย
แม่น้าบางประกง แม่นาท่
้ าตะเภา ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์นาน้
้ อย แม่น้าตาปี แม่นาโก-ลก
้
ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์นาปกติ
้
แม่น้าเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้าไหลผ่าน 230 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 237 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้า +17.70 ม.รทก.
ต่ากว่าตลิ่ง 8.5 เมตร
เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้าไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้าเหนือเขื่อน +14.43 ม.รทก.
(เมื่อวาน +14.54 ม.รทก.) ระดับน้าท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)
รับน้าเข้าระบบส่งน้าทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 107 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 108 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก
(ปตร.มโนรมย์) 72 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที
แม่ น้ าป่ า สั ก เขื่ อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วิ น าที (เมื่ อวาน 5 ลบ.ม./วิ น าที ) รับ น้ าเข้า คลองระพี พั ฒ น์ 40 ลบ.ม./วิ นาที
(เมื่ อ วาน 41 ลบ.ม./วิ น าที ) ผ่ า นคลองระพี พั ฒ น์ แยกตก (ปตร.พระศรี ศิล ป์ ) 5 ลบ.ม./วิ น าที และผ่ า นคลองระพี พั ฒ น์ แ ยกใต้
(ปตร.พระศรีเสาวภาค) 16 ลบ.ม./วินาที
รับน้าเข้าระบบส่งน้าทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 124 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 128 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง
(ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 7 ลบ.ม./วินาที แม่น้าสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้าน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 60 ลบ.ม./วินาที
และคลองเล็กอื่นๆ 12 ลบ.ม./วินาที
อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้าไหลผ่านเฉลี่ย 63 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 64 ลบ.ม./วินาที)
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2.3 คุณภาพน้า
กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้า (ค่าความเค็ม) ในแม่น้าเจ้าพระยา
ค่าความเค็ม (กรัม/ลิ ตร)

แม่นา้

จุดเฝ้าระวัง

เจ้าพระยา

ปากคลองสาแล จ.ปทุมธานี

0.18

0.18

0.19

0.18

0.19

0.19

0.19

0.19

ปกติ

เจ้าพระยา

ท่านานนทบุรี จ.นนทบุรี

0.22

0.22

0.23

0.23

0.23

0.23

0.24

0.23

ปกติ

เจ้าพระยา

ท่านากรมชลประทานสามเสน
กทม.

0.23

0.23

0.23

0.23

0.24

0.24

0.24

0.24

ปกติ

15 ก.ค. 16 ก.ค. 17 ก.ค. 18 ก.ค. 19 ก.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ค.

เกณฑ์

หมายเหตุ
- ค่าความเค็มของนาสาหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
- ค่าความเค็มของนาสาหรับการผลิตนาประปาไม่เกิน 0.25
กรัม/ลิตร

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้า ส่วนอุทกวิทยา สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้าในแม่น้าโขง
สถานี

ระดั บตลิง่

ระดั บน้า

+ สูงกว่าตลิง่

27 ก.ค. 62

- ต่้ากว่าตลิง่

อ.เชี ยงแสน จ.เชี ยงราย

12.80

2.18

-10.62

อ.เชี ยงคาน จ.เลย

16.00

4.28

-11.72

อ.เมื อง จ.หนองคาย

12.20

0.94

-11.26

อ.เมื อง จ.นครพนม

12.00

1.65

-10.35

อ.เมื อง จ.มุ กดาหาร

12.50

2.32

-10.18

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

14.50

3.00

-11.50

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63
พืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 จานวน 58.99 ล้านไร่
ผลการเพาะปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 : ผลขึนทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี) เกษตรกร 2,272,349 ครัวเรือน จานวน 32,249,480 ไร่
4. การปฏิบัติการฝนหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการ จานวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พืนที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562)
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
รวม

จังหวัดที่ขอรับบริการ
กาแพงเพชร (4) พะเยา (5) พิษณุโลก (5) ลาปาง (7) อุตรดิตถ์ (3) พิจิตร (5) เชียงราย (12) เชียงใหม่ (12) เพชรบูรณ์ (8)
แพร่ (4) น่าน (15) ลาพูน (8) สุโขทัย (1)
กาญจนบุรี (2) ชัยนาท (2) นครสวรรค์ (8) สระบุรี (6) ปทุมธานี (1) ลพบุรี (9) สุพรรณบุรี (1) อุทัยธานี (2)
กาฬสินธุ์ (8) ขอนแก่น (13) นครราชสีมา (15) บุรีรัมย์ (9) มหาสารคาม (11) มุกดาหาร (2) ยโสธร (4) ร้อยเอ็ด (14)
ศรีสะเกษ (11) สุรินทร์ (7) หนองคาย (1) เลย (14) อุดรธานี (3) อุบลราชธานี (6) ชัยภูมิ (3) สกลนคร (13)
จันทบุรี (1) ฉะเชิงเทรา (4) ชลบุรี (4) ระยอง (1) สระแก้ว (5) ปราจีนบุรี (1)
ชุมพร (1) นครศรีธรรมราช (9) พัทลุง (7) สงขลา (4) ราชบุรี (1)
รวม 48 จังหวัด (292 อ้าเภอ)
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สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จานวน 41 เที่ยวบิน
มีรายงานฝนตก ดังนี้
หน่วยปฏิบัติการฯ
1. เชียงใหม่
2. พิษณุโลก
3. ตาก
4. กาญจนบุรี
5. ลพบุรี
6. นครราชสีมา
7. ขอนแก่น
8. อุบลราชธานี

9. สุรินทร์
10. สระแก้ว
11. สุราษฎร์ธานี

จ้านวนเที่ยวบิน
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
(เที่ยว)
2
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา (ปง เชียงม่วน) จ.แพร่ (ร้องกวาง) จ.น่าน (นาน้อย
บ้านหลวง) และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้าอ่างเก็บน้าแม่กา อ่างเก็บน้าแม่ถาง จ.แพร่
6
มีีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร (วชิรบารมี สามง่าม เมืองพิจิตร)
จ.กาแพงเพชร (เมืองกาแพงเพชร คลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี ปางศิลาทอง ไทรงาม ทรายทองวัฒนา)
4
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ (ฮอด แม่แจ่ม สะเมิง) จ.ตาก (บ้าน
ตาก เมืองตาก วังเจ้า) จ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย บ้านด่านลานหอย คีรีมาศศรีสาโรง)
9
ีฝนตกเล็
มี
กน้อยบางพืนที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง หนองหญ้าไซ อู่ทอง ดอนเจดีย์)
จ.กาญจนบุรี (เลาขวัญ หนองปรือ บ่อพลอย พนมทวน ห้วยกระเจา ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี) และ
บริเวณลุ่มรับน้าอ่างเก็บน้ากระเสียว ลุ่มรับน้าอ่างเก็บน้าห้วยท่าเดื่อ
4
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (เขาฉกรรจ์ วังน้าเย็น วัฒนานคร)
1
ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
4
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ จ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ บ้านแท่น) จ.ขอนแก่น (มัญจาคีรี
พระยืน บ้านฝาง หนองเรือ น้าพอง กระนวน) จ.กาฬสินธุ์ (ท่าคันโท หนองกุงศรี) และบริเวณพื้นที่ลุ่ม
รับน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (หนองเรือ) จ.ชัยภูมิ (บ้านแท่น)
3
มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ (กันทรลักษ์ เบญจลักษ์ ราษีไศล ศิลาลาด)
จ.อุบลราชธานี (เดชอุดม บุณฑริก ทุ่งศรีอุดม น้าขุ่น น้ายืน นาจะหลวยเขื่องใน ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล)
จ.อานาจเจริญ (ลืออานาจ หัวตะพาน พนา) จ.ยโสธร(คาเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง) และบริเวณ
พื้นที่ลุ่มรับน้าเขื่อนสิรินธร
5
มีฝ นตกเล็กน้อ ย บริเวณพื้นที่ก ารเกษตร จ.สุรินทร์ (ท่าตูม) จ.ร้อยเอ็ ด(ปทุมรัตต์ เกษตรวิ สั ย
จตุรพักตรพิมาน สุวรรณภูมิ) จ.มหาสารคาม (วาปีปทุม นาดูน)
2
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (เขาฉกรรจ์ วังน้าเย็น วัฒนานคร)
1
ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการ

สรุปผลรวมปฏิบัติการตังแต่เริม่ ตังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 21 กรกฎาคม 2562)
มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 135 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.55 ขึ้นปฏิบัติงานจานวน
3,728 เที่ยวบิน (5,349:18 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
ล าปาง ล าพู น กาแพงเพชร พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู รณ์ สุ โ ขทั ย อุ ต รดิ ต ถ์ นครสวรรค์ ลพบุ รี ขอนแก่น ชั ย ภูมิ นครราชสี ม า
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลาภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง
ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส
5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า
เตรียมเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดู ฝน ปี 2562 จานวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี
นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จานวน 130 เครื่อง ในพื้นที่ 25 จังหวัด แบ่งเป็น
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จานวน 73 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(1) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(2)
พิจิตร(1) ลาปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) แพร่(4) ตาก(1) นครราชสีมา(5) สกลนคร(1) อานาจเจริญ(6) อุบลราชธานี(5) นครนายก(4)
ปราจีนบุรี(9) ตราด(4) ฉะเชิงเทรา(4) ระยอง(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จานวน 57 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(16) บุรีรัมย์(5) เลย(4)
นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(4)
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6. ผลกระทบด้านการเกษตร
6.1 ภาวะฝนแล้ง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน
ด้านพืช 1 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี (ประกาศสาธารณภัยแล้ว) เกษตรกร 290 ราย พื้นที่ 4,125 ไร่ แบ่งเป็น พืชสวนและอื่นๆ
4,125 ไร่ อยู่ระหว่างส้ารวจความเสียหาย
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
6.2 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน
พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล) พะเยา (โรคระบาดหอมแดงและหนอนกระทู้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล) เกษตรกร 9,221 ราย พื้นที่ 62,646 ไร่ แบ่งเป็น
ข้าว 7,338 ไร่ พืชไร่ 53,972 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,336 ไร่ ส้ารวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 2,729 ราย พืนที่
16,771 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.70 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท
6.3 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน
ด้านพืช 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลาปาง สุโขทัย กาแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์
ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลาพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และปัตตานี เกษตรกร
12,665 ราย พื้นที่ 31,481 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,697 ไร่ พืชไร่ 15,340 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,445 ไร่ ส้ารวจพบความเสียหายแล้ว 33
จังหวัด เกษตรกร 4,353 ราย พืนที่ 10,306 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.43 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 14.02 ล้านบาท
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
6.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62
ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 21,962 ราย พื้นที่คาดว่า
จะเสียหาย 126,983 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,917 ไร่ พืชไร่ 43,455 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 48,612 ไร่ ส้ารวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด
เกษตรกร 7,828 ราย พืนที่ 42,551 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 50.34 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว 2.44 ล้านบาท) ช่วยเหลือแล้ว 22.39 ล้านบาท
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค 62)
ชนิดพืช
ข้าว

ศัตรูพืช
1. หนอนกระทู้กล้าข้าว

มันสาปะหลัง

1. เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
2. ไรแดง
3. แมลงนูนหลวง
4. เพลี้ยหอย

สถานการณ์
ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้
การระบาดลดลง 252 ไร่

การด้าเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่
โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดด
สีน้าตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวัง
ต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่
- ผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม า เชื้อราบิวเวอเรี ย
เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์
ให้นาไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ลพบุรี ชลบุรี จันทบุรี - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ
สระแก้ว นครราชสีมา และลาพูน)
เกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อ
จานวน 678 ไร่ การระบาดคงที่
การระบาดของโรคไวรั ส ใบด่ า งมั น ส าปะหลั ง และ
พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี จันทบุรี แนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกาจัด
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และนครราชสีมา)
- ประชาสัม พัน ธ์เพื่อสร้างการรับ รู้แก่ส าธารณะชน
จานวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่
เกี่ยวกับโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
- จัดทามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรค
จานวน 145 ไร่ การระบาดคงที่
ใบด่ า งมั น ส าปะหลั ง ให้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
พื้ น ที่ ร ะบาด 4 จั ง หวั ด (ชลบุ รี จั น ทบุ รี สานักงานเกษตรจังหวัด
สระแก้ว และนครราชสีมา)
- ส ารวจสถานการณ์ ก ารระบาดในพื้ น ที่ ป ลู ก มั น
จานวน 407 ไร่ การระบาดคงที่
สาปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
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ชนิดพืช

ศัตรูพืช
5. โรคโคนเน่าหัวเน่า
6. โรคพุ่มแจ้
7. โรคใบด่างมันสาปะหลัง

อ้อย

1. หนอนกออ้อย
2. ด้วงหนวดยาว
3. แมลงนูนหลวง
4. จักจั่น
5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
6. โรคใบขาว

ข้าวโพดเลียงสัตว์

1. หนอนเจาะลาต้นหรือหนอน
เจาะฝัก
2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
(fall armyworm)

สับปะรด

1. โรคเหี่ยว

มะพร้าว

1. หนอนหัวดา
2. แมลงดาหนาม
3. ด้วงแรด
4. หนอนพาราซ่า

สถานการณ์
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 9 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ชลบุรี
และสระแก้ว)
จานวน 529 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่
พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสาปะหลังที่เกิด
จากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus
พื้น ที่ ระบาด 9 จัง หวัด (ชลบุรี ฉะเชิง เทรา
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา ศรีสะเกษ
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี)
จานวน 18,774 ไร่ การระบาดคงที่

พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี)
จานวน 133 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 60 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 160 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี)
จานวน 420 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 70 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 22 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ราชบุรี เลย ลาปาง
และพะเยา)
จานวน 26,841 ไร่ การระบาดลดลง 40,371 ไร่
พื้นที่ระบาด 50 จังหวัด
จานวน 1,180,748 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น
130,510.82 ไร่
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต)
จานวน 494 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่
พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด
จานวน 5,260 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 33 ไร่
พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด
จานวน 41,516 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 70 ไร่
พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด
จานวน 10,581 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 44 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)
จานวน 3 ไร่ การระบาดคงที่

การด้าเนินงาน
- ให้เกษตรกรสารวจแปลงสม่าเสมอ และให้เจ้าหน้าที่
สุ่มสารวจและติดตามการระบาดในแปลงที่พบอาการ
แบบครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ
- วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาดเสียหาย
- ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงหวี่ขาวพาหะนาโรค
ใบด่างมันสาปะหลัง
- ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการ
จัดทาโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสาปะหลัง
- ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสาปะหลัง ในช่วง
ที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน
- แช่ ท่ อ นพั น ธุ์ ส าหรั บ การปลูก มั น ส าปะหลัง ในฤดู
ต่อไป เพื่อลดการระบาดของเพลี้ยหอย เมื่อเกิดการ
ระบาดแล้วแนะนาให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามที่กรม
วิชาการแนะนา
- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่
- ให้ เ กษตรกรท าการไถพรวนดิน หลายๆ ครั้ ง เพื่ อ
ทาลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว
และใช้ เ ชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย และเชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
ควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลง
ในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโต
ได้ ดี พร้ อ มทั้ ง ให้ เ กษตรกรหมั่ น ส ารวจแปลงอย่ า ง
สม่าเสมอ
- ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพัน ธุ์ต้านทานในฤดูการปลูก
ต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้
เกษตรกรเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์ ศั ต รู
ข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง
- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยว
ในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่
- ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบหน่อพัน ธุ์ด้วย
สารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว
- ให้คาแนะน าเรื่ องการป้องกัน กาจัด ศัต รูม ะพร้ า ว
และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดา และหนอนพารา
ซ่าทาลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไป
เผาทาลายเพื่อไม่ให้เป็น แหล่ง แพร่พันธุ์ของด้วงแรด
และศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
- ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อ
ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่
- ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum)
เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดาหนามในพื้นที่
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ปาล์มน้ามัน

ศัตรูพืช

1. หนอนหัวดา
2. หนอนปลอกเล็ก
3. หนอนหน้าแมว
4. ด้วงแรด
5. ด้วงกุหลาบ
6. หนู
7. โรคลาต้นเน่า

ยางพารา

1. โรครากขาว

ทุเรียน

1. หนอนเจาะลาต้น
2. หนอนเจาะผล
3. โรครากเน่าโคนเน่า
4. โรคราดา
5. โรคใบไหม้

สถานการณ์

การด้าเนินงาน
- ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาทาลาย และทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตา
ไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกาจัดด้วงแรด
ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร
- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด
และสงขลา)
กาจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ามัน เก็บเศษซากพืชไป
จานวน 17 ไร่ การระบาดคงที่
เผาทาลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี
และหมั่นสารวจสวนปาล์มน้ามันอย่างสม่าเสมอ
และชุมพร)
- ให้ตัด ทางใบปาล์ม น้ามัน ที่ ถูกหนอนหัวดา หนอน
จานวน 60 ไร่ การระบาดคงที่
ปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทาลายไปเผาทิ้ง และใช้
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา)
กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทาลาย
จานวน 20 ไร่ การระบาดคงที่
- ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อ
พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา กระบี่ พังงา ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดาและหนอนปลอก
สุราษฎร์ธานี และชุมพร)
เล็กในพื้นที่
จานวน 902 ไร่ การระบาดคงที่
- ใช้ ก าดั ก ฟี โ รโมน และใช้ต าข่ ายดัก จั บ ด้ว งแรดใน
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา และ ระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
สุราษฎร์ธานี)
- ทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium
จานวน 52 ไร่ การระบาดคงที่
anisopliae) เพื่อกาจัด ด้วงแรดในระยะดักแด้ และ
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี)
ระยะตัวหนอน
จานวน 140 ไร่ การระบาดคงที่
- สาหรับต้นปาล์มน้ามันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบ
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร)
ทาลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85%
จานวน 132 ไร่ การระบาดคงที่
ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบ
ให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่า
- ใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทาลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตซัว
- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด
โรคลาต้นเน่าปาล์มน้ามันเพื่อควบคุมการระบาด
พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต - ให้ เ กษตรกรขุ ด คู ล้ อ มบริ เ วณต้ น ที่ เ ป็ น โรค เพื่ อ
สุราษฎร์ธานี และชุมพร)
ป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัส
จานวน 973 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่
กันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่
เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด
- สาหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพรพิโค
นาโซล 25% อีซี อัต รา 30 ซีซีต่อน้า 3 ลิต รต่อต้น
ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
- ให้เกษตรกรหมั่นสารวจสวนทุเรียนอย่างสม่าเสมอ
จานวน 25 ไร่ การระบาดคงที่
สั ง เกตรอยแผลจากการวางไข่ แ ละการท าลายของ
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
หนอนเจาะลาต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอน
จานวน 2 ไร่ การระบาดคงที่
ไปทาลายเพื่อตัดวงจรการระบาด
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) - กาจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่อง
จานวน 10,374 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่ ในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พัน
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
หลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทาลายทิ้ง
จานวน 6 ไร่ การระบาดคงที่
- แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
ชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลาต้นและกิ่งขนาดใหญ่
จานวน 11 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่
2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน
- ตั ด แต่ ง ผลทุ เ รี ย นไม่ ใ ห้ มี จ านวนมากเกิ น ไป
โดยเฉพาะผลที่ อ ยู่ ติ ด กั น และใช้ กิ่ ง ไม้ ห รื อ กาบ
มะพร้ า วคั่ น ระหว่ างผล เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ตัวเต็ม วัย
วางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย
- ให้เริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป
ด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่
เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพื่อให้น้าระบายออกมาได้

8
ชนิดพืช

เงาะ

ศัตรูพืช

สถานการณ์

1. โรคใบจุดสาหร่าย

ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้
การระบาดลดลง 1 ไร่

การด้าเนินงาน
- หากระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา
- ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40%
อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วน
ผลทุเรียนที่พบการทาลายของหนอนเจาะผลสาหรับ
ในแหล่ง ที่ มีการระบาด ให้พ่น หลัง จากทุเรียนติดผล
แล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน
- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม าป้องกันกาจัด
โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือก
บริเวณที่เป็นโรคออกและนาไปเผาทาลายแล้วทาแผล
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
- ให้เกษตรกรใช้เชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม าพ่น บริเ วณที่
แสดงอาการของโรคราดาและโรคใบไหม้ทุกๆ 3-7 วัน
เพื่อป้องกันกาจัดโรคราดาและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
- ให้เกษตรกรหมั่นสารวจสวนเงาะอย่างสม่าเสมอ ตัด
แต่ง ทรงพุ่ม ให้โ ปร่ง เพื่อลดความชื้น ภายในทรงพุ่ ม
ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทาลาย และเก็บรวบรวมใบที่
เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทาลาย
- เมื่อพบใบแก่ถูกทาลายมากกว่าร้อยละ 30 ต่อต้น
แนะน าให้ใช้ส ารเคมีคอปเปอร์ออกซี คลอไรด์ 85%
ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นที่ใบให้ทั่ว
ทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์
8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 20 ก.ค. 62)
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 20 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 328 จุด ปัจจุบัน
ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง นครราชสีมา
เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดาเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี
5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,360 ตัว เร่งรัดควบคุมจานวนประชากรสัตว์ พาหะนาโรคที่สาคัญ (สุนัขและแมว) ทาให้มีจานวนคงที่หรือ
ลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทาหมันได้ 4,678 ตัว
โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) เกิดโรคในสุนัข 3 ครั้ง และในโค 2 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
ชลบุรี นครศรีธรรมราช สตูล และจังหวัดสงขลา
8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) เกิดในโคเนื้อ 3 ครั้ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสงขลา และเกิดในโคนม 1 ครั้ง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด
8.3 มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ คือ โรคพี อาร์ อาร์ เอส 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างรอผลยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ
8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้
8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) พบการระบาด 8 โรค ดังนี้
• โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 35 ครั้ง
- ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
- ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
- ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
- ในสุกรและหมูป่า 20 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
- ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
- ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
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• โรคไข้หวัดนกในนก 2 ครั้ง
- H5N2 ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเดนมาร์ก
- ชนิดรุนแรงต่า ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเนปาล
• โรคนิวคาสเซิล ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
• โรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข 1 ครั้ง ที่เขตปกครองพิเศษเซวตา
• โรคแอนแทรกซ์ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศเมียนมาร์
• โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศนามิเบีย
• โรคโลหิตจางติดต่อ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศออสเตรีย
• โรควัณโรค ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน

