ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
http://www.moac.go.th
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)
1. สภาพอากาศ
1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562)" ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (2 ส.ค. 62) พายุโซนร้อน “วิภา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย มีศูนย์กลางห่างประมาณ 300 กิโลเมตร
ทางทิศตะวันออกของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 21.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุด
ใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า ๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองฮานอย
ประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้ (3 ส.ค. 62) หลังจากนั้นจะอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมประเทศลาว
และตอนบนของภาคเหนือในช่วงวันที่ 4-5 สิงหาคม 2562 ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆ ดังนี้
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 มีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก และกาแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม
ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานี
ภาคตะวันออก : จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2562 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก และกาแพงเพชร
ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานี
ภาคตะวันออก : จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้ : จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก
ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ สาหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไหหลา ประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบน ควรตรวจสอบสภาพอากาศ
ก่อนเดินทางด้วย
อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทย
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกาลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
2-4 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสู งมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
1.2 ปริมาณน้าฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 1 ส.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 2 ส.ค. 62
DAILY RAINFALL
1 AUG 2019

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

อ้าเภอ
อ.สังขละบุรี
อ.นาดี
อ.พบพระ
อ.ขลุง
อ.ดอกคาใต้

จังหวัด
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ตาก
จันทบุรี
พะเยา

ปริมาณฝน (มม.)
53.5
50.5
50.5
35.0
34.5

ความรุนแรง
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนัก
ฝนตกปานกลาง
ฝนตกปานกลาง

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)
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2. สถานการณ์น้า (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 62)
2.1 สภาพน้าในอ่างเก็บน้า
สภาพน้าในอ่ างเก็ บน้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้าในอ่างฯ 35,721 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47
(ปริ ม าตรน้ าใช้ ก ารได้ 11,829 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 (52,310 ล้ า น ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 69) น้อยกว่าปี 2561 จานวน 16,589 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 173.18 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้า
ระบาย จานวน 112.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 40,348 ล้าน ลบ.ม.
สภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้าในอ่างฯ 33,924 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้าใช้การได้
10,411 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมาตรน้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (49,141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) น้อยกว่าปี 2561
จานวน 15,217 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 155.39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย จานวน 98.28 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับ
น้าได้อีก 37,003 ล้าน ลบ.ม.
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
%
ในอ่างฯ
ใช้การ
รนก.
7,972
32
1,227
2,623
31
1,002
137
10
77
17,993 68
4,716
412
27
313
4,786
58
3,075
33,924 48 10,411

%
ใช้การ
7
15
6
35
22
47
22

จานวน
(แห่ง)
75
218
22
7
51
39
412

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

ขนาดกลาง
ปริมาตรนา
จานวน
%
%
ในอ่างฯ
ใช้การ
(แห่ง)
รนก.
ใช้การ
334
60
238
26
83
581
65
436
24
230
104
48
80
23
25
67
70
58
44
9
387
60
335
37
57
324
56
272
44
43
1,797 35
1,419 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
8,306 32 1,465
8
3,204 31 1,439 17
241
13
157
9
18,060 68 4,774 35
799
32
648
28
5,110 58 3,347 47
35,721 47 11,829 23

รับได้อีก
3

(ล้าน ม. )
17,520
7,162
1,547
8,687
1,679
3,753
40,348

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้าในอ่างเก็บน้าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้าในอ่างฯ 7,767 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 31 (ปริมาตรน้าใช้การได้ 1,071 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6) ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 70.92 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย
37.47 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 17,104 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

4,355

32

555

6

0.00

1.66

21.00

21.00

9,107

สิริกติ ิ์

3,263

34

413

6

70.48

15.84

14.05

14.01

6,247

ภูมิพล+สิ ริกติ ิ์

7,619

33

969

6

70.48

17.50

35.05

35.01

15,353

แควน้อยฯ
ป่าสักชลสิทธิ์

115
33

12
3

72
30

8
3

0.44
0.00

0.63
0.00

1.98
0.44

1.73
0.44

824
927

รวมทังหมด

7,767

31

1,071

6

70.92

18.13

37.47

37.18

17,104

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้าใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จานวน 25 อ่างฯ
ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (6%) อ่างฯสิริกิติ์ (6%) อ่างฯแม่งัดสมบูรณ์ชล (26%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (13%) อ่างฯกิ่วคอหมา (20%)
อ่างฯแควน้อยบารุงแดน (8%) อ่างฯแม่มอก (17%) อ่างฯห้วยหลวง (17%) อ่างฯน้าพุง (16%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (4%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-2%)
อ่างฯลาปาว (19%) อ่างฯลาพระเพลิง (14%) อ่างฯมูลบน (22%) อ่างฯลาแซะ (24%) อ่างฯลานางรอง (17%) อ่างฯสิรินธร (15%)
อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (3%) อ่างฯทับเสลา (14%) อ่างฯกระเสียว (11%) อ่างฯวชิราลงกรณ (26%) อ่างฯขุนด่านฯ (15%) อ่างฯคลองสียัด (6%)
อ่างฯบางพระ (28%) อ่างฯนฤบดินทรจินดา (18%)
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2.2 สภาพน้าท่า
แม่น้าปิง แม่น้าน่าน ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์น้าน้อย แม่น้ามูล แม่น้าพระสทึง ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์น้าน้อย
แม่น้าบางประกง แม่น้าท่าตะเภา แม่น้าตาปี แม่น้าโก-ลก ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์น้าน้อย แม่น้ายม ระดับน้าอยู่ในเกณฑ์น้าปกติ
แม่น้าเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้าไหลผ่าน 259 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 275 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้า +17.83 ม.รทก.
ต่ากว่าตลิ่ง 8.37 เมตร
เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้าไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้าเหนือเขื่อน +14.51 ม.รทก.
(เมื่อวาน +14.50 ม.รทก.) ระดับน้าท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)
รับ น้าเข้าระบบส่งน้าทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก
(ปตร.มโนรมย์) 56 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 17 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 7 ลบ.ม./วินาที
แม่ น้ าป่ า สั ก เขื่ อนพระรามหก 3 ลบ.ม./วิ น าที (เมื่ อวาน 3 ลบ.ม./วิ น าที ) รับ น้ าเข้า คลองระพี พั ฒ น์ 17 ลบ.ม./วิ นาที
(เมื่ อ วาน 16 ลบ.ม./วิ น าที ) ผ่ า นคลองระพี พั ฒ น์ แยกตก (ปตร.พระศรี ศิล ป์ ) 3 ลบ.ม./วิ น าที และผ่ า นคลองระพี พั ฒ น์ แ ยกใต้
(ปตร.พระศรีเสาวภาค) 10 ลบ.ม./วินาที
รับน้าเข้าระบบส่งน้าทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 120 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 92 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง
(ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 8 ลบ.ม./วินาที แม่น้าสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้าน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 55 ลบ.ม./วินาที
และคลองเล็กอื่นๆ 12 ลบ.ม./วินาที
อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้าไหลผ่านเฉลี่ย 67 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 65 ลบ.ม./วินาที)
2.3 คุณภาพน้า
กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้า (ค่าความเค็ม) ในแม่น้าเจ้าพระยา
ค่าความเค็ม (กรัม/ลิ ตร)

แม่น้า

จุดเฝ้าระวัง

เจ้าพระยา

ปากคลองสาแล จ.ปทุมธานี

0.19

0.20

0.20

0.20

0.20

เจ้าพระยา

ท่านานนทบุรี จ.นนทบุรี

0.23

0.24

0.24

0.25

เจ้าพระยา

ท่านากรมชลประทานสามเสน
กทม.

0.24

0.25

0.26

0.28

26 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค. 30 ก.ค. 31 ก.ค.

เกณฑ์

1 ส.ค.

2 ส.ค.

0.19

0.19

0.20

ปกติ

0.25

0.25

0.26

0.27

ปกติ

0.27

0.29

0.35

0.49

ปกติ

หมายเหตุ
- ค่าความเค็มของนาสาหรับการเกษตรไม่เกิน
2- กรั
/ลิตร มของนาสาหรับการผลิตนาประปา
ค่ามความเค็
ไม่เกิน
0.25 กรัม/ลิตร

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้า ส่วนอุทกวิทยา สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้าในแม่น้าโขง
สถานี

ระดั บตลิง่

ระดั บน้า

+ สูงกว่าตลิง่

1 ส.ค. 62

- ต่้ากว่าตลิง่

อ.เชี ยงแสน จ.เชี ยงราย

12.80

2.94

-9.86

อ.เชี ยงคาน จ.เลย

16.00

6.90

-9.10

อ.เมื อง จ.หนองคาย

12.20

3.38

-8.82

อ.เมื อง จ.นครพนม

12.00

2.95

-9.05

อ.เมื อง จ.มุ กดาหาร

12.50

3.52

-8.98

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

14.50

4.74

-9.76

หมายเหตุ : -ข้อมูลจาก www.dwr.go.th
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3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63
สถานการณ์เพาะปลูกพืชส้าคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)
เพาะปลูกพืชสาคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง และอ้อยโรงงาน รวมทั้งหมด 72,750,126 ไร่ แบ่งเป็น
จังหวัด
ข้าว
ข้าวโพดเลียงสัตว์
มันส้าปะหลัง
อ้อยโรงงาน
รวมทังหมด

ในเขตชลประทาน
13,034,034
178,421
83,724
1,012,267
14,308,447

พืนทีท่ งหมด
ั
นอกเขตชลประทาน
47,614,995
5,657,771
9,242,771
9,728,124
72,243,661

รวม
60,649,030
5,836,192
9,326,495
10,740,391
86,552,108

ในเขตชลประทาน
10,186,640
142,654
62,272
899,201
11,290,767

รวมพืนทีป่ ลูกแล้ว (ไร่)
นอกเขตชลประทาน
40,175,052
4,255,140
8,224,922
8,804,244
61,459,359

รวม
50,361,692
4,397,794
8,287,194
9,703,445
72,750,126

ที่มา : (ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิง้ ช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร)

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 และจังหวัดสงขลา
พืนที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
รวม

จังหวัดที่ขอรับบริการ
กาแพงเพชร (1) ตาก (1) สุโขทัย (1) อุตรดิตถ์ (1) เชียงราย (1) เชียงใหม่ (3) แพร่ (1)
กาญจนบุรี (1) นครสวรรค์ (1) สิงห์บุรี (1) อุทัยธานี (1)
นครราชสีมา (5) บุรีรัมย์ (1)
ฉะเชิงเทรา (1) ระยอง (1) สระแก้ว (3)
ไม่มีการขอรับบริการ
รวม 16 จังหวัด (24 อ้าเภอ)

สรุป ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าวันที่ 1 สิง หาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จานวน 8 เที่ยวบิน มี
รายงานฝนตก ดังนี้
หน่วยปฏิบัติการฯ
1. เชียงใหม่
2. พิษณุโลก
3. ตาก
4. กาญจนบุรี

จ้านวนเที่ยวบิน
(เที่ยว)
2
1
-

5. ลพบุรี
6. นครราชสีมา

-

7. ขอนแก่น
8. อุบลราชธานี

2
-

9. สุรินทร์
10. สระแก้ว

3
-

11. สงขลา

-

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิดกับมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะ
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร (โพธิ์ประทับช้าง)
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้าเขื่อนภูมิพลตอนล่าง จ.ตาก (สามเงา)
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกาลังแรง สภาพอากาศปิดและมีฝนตกบริเวณสนามบิน
และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะ
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสนามบินมีสภาพอากาศปิดและมีฝนตกบริเวณสนามบินเป็นระยะ
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมระดับผิวพื้นถึงลมระดับบนมีกาลังแรง ประกอบกับเมฆชั้นกลาง
ถึงชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าและมีฝนละอองตกเป็นระยะ
ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิด เมฆชั้นกลางถึงชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ลมผิวพื้นและ
ลมชั้นบนมีกาลังแรงและมีฝนละอองเป็นระยะ
ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกบริเวณสนามบินเป็นระยะๆ ประกอบกับ
ลมระดับชั้นปฏิบัติการมีกาลังแรง
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เดินทางและติดตั้งอุปกรณ์ ช่วงบ่ายรอสนับสนุน
เครื่องบินจากกองทัพอากาศ
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สรุปผลรวมปฏิบัติการตังแต่เริม่ ตังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 1 สิงหาคม 2562)
มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 146 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 87.97 ขึ้นปฏิบัติงานจานวน
3,997 เที่ยวบิน (5,736:53 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 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 เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลาภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด
ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส
5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า
เตรียมเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดู ฝน ปี 2562 จานวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี
นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จานวน 214 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด แบ่งเป็น
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จานวน 138 เครื่อง ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(2) ลาพูน(2) แม่ฮ องสอน(1)
อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(11) ลาปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) พิษณุโลก(6) แพร่(6) ตาก(3) กาแพงเพชร(9) นครราชสีมา(8) บุรีรัมย์(1) ศรีสะเกษ(1)
สกลนคร(4) อานาจเจริญ(6) ยโสธร(2) อุบลราชธานี( 2) เลย(4) อุดรธานี(2) หนองคาย(4) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(7) ตราด(4)
ฉะเชิงเทรา(1) ระยอง(1) ราชบุรี(4) นครสวรรค์(17)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จานวน 76 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(16) บุรีรัมย์(8)
เลย(5) สกลนคร(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(5) สุพรรณบุรี(17) พระนครศรีอยุธยา(2) อ่างทอง(2)
6. ผลกระทบด้านการเกษตร
6.1 ภาวะฝนแล้ง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน
- ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุรินทร์
- ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ว่าฯ ลงนามในประกาศแล้ว) เพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ
(อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ ลงนามในประกาศ)
ด้านพืช 1 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 290 ราย พื้นที่ 4,125 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ (มันสาปะหลัง) 4,125 ไร่
อยู่ระหว่างส้ารวจความเสียหาย
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
6.2 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน
พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล) พะเยา (โรคระบาดหอมแดงและหนอนกระทู้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 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 3,106 ราย
พืนที่ 18,779 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 22.01 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
12,873 ราย พื้นที่ 31,682 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,697 ไร่ พืชไร่ 15,340 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,645 ไร่ ส้ารวจพบความเสียหายแล้ว 33 จังหวัด
เกษตรกร 4,358 ราย พืนที่ 10,315 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.44 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 14.08 ล้านบาท
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
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6.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62
ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 24,133 ราย พื้นที่คาดว่า
จะเสียหาย 142,629 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 37,993 ไร่ พืชไร่ 55,374 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 49,263 ไร่ ส้ารวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด
เกษตรกร 9,998 ราย พืนที่ 58,196 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 68.54 ล้านบาท แบ่งเป็น อยู่ระหว่างของบปลัดฯ เสนอกรมแล้ว 19.27 ล้านบาท
รอประชุม ก.ช.ภ.จ. 2.44 ล้านบาท อยู่ระหว่าง อบต. ช่วยเหลือ 2.72 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 22.39 ล้านบาท
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค 62)
ชนิดพืช
ข้าว

ศัตรูพืช
1. แมลงหล่า
2. เพลี้ยไฟ

มันสาปะหลัง

1. เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
2. ไรแดง
3. แมลงนูนหลวง
4. เพลี้ยหอย
5. โรคโคนเน่าหัวเน่า
6. โรคพุ่มแจ้
7. โรคใบด่างมันสาปะหลัง

สถานการณ์
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สระบุรี)
จานวน 200 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 200 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (มุกดาหาร)
จานวน 87 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 87 ไร่

พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลาพูน นครราชสีมา
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว)
จานวน 658 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่
พื้ นที่ ระบาด 6 จั งหวั ด (นครราชสี ม า ชลบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี)
จานวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 85 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่
พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี
จันทบุรี และสระแก้ว)
จานวน 407 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่
พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี
และสระแก้ว)
จานวน 529 ไร่ การระบาดคงที่
พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสาปะหลังที่เกิด
จากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus
พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา ศรีสะเกษ
สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี และสระแก้ว)
จ านวน 19,229.75 ไร่ การระบาดเพิ่ ม ขึ้ น
455.75 ไร่

การด้าเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่
โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดด
สีน้าตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวัง
ต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่
- ผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม า เชื้อราบิวเวอเรี ย
เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์
ให้นาไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
- ให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงและทาลายในช่วง
ที่มีการระบาด เนื่องจากแมลงหล่าชอบบินมาเล่นแสง
ไฟเวลากลางคืน และกาจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนา
ข้าว เพื่อให้นาข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้น ข้าว
ท าให้ ส ภาพนาข้ า วไม่ เ หมาะแก่ ก ารอยู่ อ าศั ย ของ
แมลงหล่า
- ให้เกษตรกรดูแลแปลงข้า วระยะกล้าหรือหลังหว่าน
7 วัน อย่าให้ขาดน้า และไขน้าท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน
เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว
อายุ 6-7 วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่
หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสาปะหลังโดยวิธีผสมผสานใน
พื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้าง
ปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมัน
สาปะหลังในพื้นที่
- มันสาปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว
หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่
ขุด ออกหรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาด
รุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรา 50
กรัมต่อน้า 20 ลิตร ราดต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรา
150 กรั ม ต่ อ ไร่ ส ารวจติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน
- ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทาลายตัว
หนอนและดั ก แด้ แ มลงนู น หลวง รวมทั้ ง ใช้ เ ชื้ อ รา
เมตตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะ
ปลูกหรือคลุกลงในพื้น ดิน และให้หมั่น ส ารวจแปลง
อย่างสม่าเสมอ
- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การระบาดของโรคไวรั ส ใบด่ า งมั น ส าปะหลั ง และ
แนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกาจัด
- จัดทามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรค
ใบด่ า งมั น ส าปะหลั ง ให้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
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อ้อย

ศัตรูพืช

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

การด้าเนินงาน
ส านักงานเกษตรจัง หวัด และรายงานผลการส ารวจ
ติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
- ประชาสัม พัน ธ์เพื่อสร้างการรับ รู้แก่ส าธารณะชน
เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสาปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ
- วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด
- ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงหวี่ขาวพาหะนาโรค
ใบด่างมันสาปะหลัง
- ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการ
จัดทาโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสาปะหลัง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารติ ด ตามสถานการณ์ แ ละ
ดาเนินการควบคุมการระบาด
ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้
- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่
การระบาดลดลง 133 ไร่
- ให้ เ กษตรกรท าการไถพรวนดิน หลายๆ ครั้ ง เพื่ อ
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
ทาลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว
จานวน 40 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่
และใช้ เ ชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย และเชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
ควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลง
จานวน 160 ไร่ การระบาดคงที่
ในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี)
พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ
จานวน 3,713 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,260 ไร่ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพัน ธุ์ต้านทานในฤดูการปลูก
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
ต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่ง
จานวน 70 ไร่ การระบาดคงที่
เพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 22 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลาปาง พะเยา
- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้
เชียงราย เลย และราชบุรี)
เกษตรกรเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์ ศั ต รู
จานวน 34,966 ไร่ การระบาดลดลง 9,014 ไร่
ข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ระบาด 50 จังหวัด
- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของ
จานวน 1,127,733 ไร่ การระบาดลดลง
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
23,640 ไร่
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต)
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยว
จานวน 494 ไร่ การระบาดคงที่
ในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่
- ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบหน่อพัน ธุ์ด้วย
สารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
- รณรงค์ให้กาจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยว
สับ ปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวัง โดยหมั่น ส ารวจ
แปลงอย่างสม่าเสมอ
พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว
จานวน 5,095 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่
- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดา และหนอนพารา
พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด
ซ่าทาลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไป
จานวน 26,250 ไร่ การระบาดลดลง 15,210
เผาทาลายเพื่อไม่ให้เป็น แหล่ง แพร่พันธุ์ของด้วงแรด
ไร่
และศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด
- ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อ
จานวน 10,510 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่
ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่
ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้
- ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum)
การระบาดลดลง 3 ไร่
เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดาหนามในพื้นที่
- ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาทาลาย และทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตา
ไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกาจัดด้วงแรด
ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
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ปาล์มน้ามัน

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

ยางพารา

1. โรครากขาว

ทุเรียน

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

สถานการณ์
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร
และสงขลา)
จานวน 17 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่)
จานวน 59 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา)
จานวน 20 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร พังงา
สุราษฎร์ธานี และกระบี่)
จานวน 1,018 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา และ
สุราษฎร์ธานี)
จานวน 25 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และกระบี่)
จานวน 132 ไร่ การระบาดคงที่

การด้าเนินงาน
- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด
กาจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ามัน เก็บเศษซากพืช
ไปเผาทาลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด
และหมั่นสารวจสวนปาล์มน้ามันอย่างสม่าเสมอ
- ให้ตัด ทางใบปาล์ม น้ามัน ที่ ถูกหนอนหัวดา หนอน
ปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทาลายไปเผาทิ้ง และใช้
กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทาลาย
- ใช้ ก าดั ก ฟี โ รโมน และใช้ต าข่ ายดัก จั บ ด้ว งแรดใน
ระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
- ทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium
anisopliae) เพื่อกาจัด ด้วงแรดในระยะดักแด้ และ
ระยะตัวหนอน
- สาหรับต้นปาล์มน้ามันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบ
ทาลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85%
ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบ
ให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่า
- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด
โรคลาต้นเน่าปาล์มน้ามันเพื่อควบคุมการระบาด
พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร
- ให้ เ กษตรกรขุ ด คู ล้ อ มบริ เ วณต้ น ที่ เ ป็ น โรค เพื่ อ
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี)
ป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัส
จานวน 1,100 ไร่ การระบาดคงที่
กันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่
เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด
- สาหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพรพิโค
นาโซล 25% อีซี อัต รา 30 ซีซีต่อน้า 3 ลิต รต่อต้น
ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร
จานวน 25 ไร่ การระบาดคงที่
เฝ้าระวัง โดยหมั่น ส ารวจสวนทุ เรียนอย่างสม่าเสมอ
ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้
แนะนาให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกาจัด
การระบาดลดลง 2 ไร่
โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือก
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) บริเวณที่เป็นโรคออกและนาไปเผาทาลาย แล้วทาแผล
จานวน 10,374 ไร่ การระบาดคงที่
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
- หนอนเจาะล้าต้นทุเรียน แนะนาให้สังเกตรอยแผล
จานวน 6 ไร่ การระบาดคงที่
จากการวางไข่และการท าลายของหนอนเจาะล าต้น
ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้
เก็บ ไข่และหนอนไปท าลายเพื่อตัด วงจรการระบาด
การระบาดลดลง 1 ไร่
กาจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องใน
ช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ต าข่ายตาถี่พัน
หลวมๆ รอบต้ น เพื่ อ ดั ก จั บ ตั ว เต็ ม วั ย มาท าลายทิ้ ง
ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารระบาดของหนอนเจาะล าต้ น
ทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่ม
เฉพาะบริเวณลาต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน
14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน
- หนอนเจาะผลทุเรียน ให้เกษตรกรหมั่นสารวจผล
ทุเรียนภายในสวน หากพบร่องรอยทาลายของหนอน
เจาะผลทุ เ รี ย นให้ ใ ช้ ไ ม้ ห รื อ ลวดแข็ ง เขี่ ย ตั ว หนอน
ออกมาทาลายทิ้ง ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจานวนมาก
เกิ น ไป โดยเฉพาะผลที่ อ ยู่ ติ ด กั น ใช้ กิ่ ง ไม้ ห รื อ กาบ
มะพร้ า วคั่ น ระหว่ างผล เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ตัวเต็ม วัย
วางไข่ ห รื อ ตั ว หนอนเข้ า หลบอาศั ย และเริ่ ม ห่ อ ผล
ทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนล่อน
ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง
เพื่อให้น้าระบายออกมาได้ หากการระบาดของหนอน
เจาะผลทุเรียนรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา
- ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
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การด้าเนินงาน
หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา
50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียน
ที่พบการทาลายของหนอนเจาะผล สาหรับในแหล่งที่
มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน
โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน
- โรคราด้า ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดา
และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกาจัดโรค
ราดาและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์
8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ค. 62)
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 331 จุด ปัจจุบัน
ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง นครราชสีมา
สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดาเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี
5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,833 ตัว เร่งรัดควบคุมจานวนประชากรสัตว์ พาหะนาโรคที่สาคัญ (สุนัขและแมว) ทาให้มีจานวนคงที่หรือ
ลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทาหมันได้ 4,722 ตัว
โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 13 – 19 ก.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 5 ครั้ง และในโค 1 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ระยอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
8.2 ไม่มีรายงานโรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้
8.3 ไม่มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้
8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้
8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 13 – 19 ก.ค. 62) พบการระบาด 5 โรค ดังนี้
• โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 50 ครั้ง
- ในสุกรและหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย
- ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
- ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
- ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
- ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศลาว
- ในหมูป่า 6 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
- ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
- ในสุกรและหมูป่า 21 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
- ในสุกรและหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
- ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
• โรค sheep pox and goat pox ในแกะ 2 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
• โรคเวสต์ไนล์ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศกรีซ
• โรควัวบ้า ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
• โรคหลอดเลือดแดงอักเสบ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
8.6 โรคไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในคน กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เสียชีวิต 59 ราย
และอยู่ระหว่างการรักษา 296 ราย

