ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
http://www.moac.go.th
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 17 กันยายน 2562 (เวลา 15.00 น.)
1. สภาพอากาศ
1.1 พยากรณ์อากาศประจาวัน เวลา 12.00 น.
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดชลบุรี
ระยอง จั นทบุ รี ตราด ระนอง พั งงา และจั งหวั ดสตู ล ขอให้ ระวังอั นตรายจากฝนที่ ตกหนั กและฝนที่ ตกสะสม ส่ วนภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้ สาหรับทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และ
เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 19 ก.ย. 62
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศกัมพูชา
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ พั ดปกคลุ มทะเลอันดามั น ภาคใต้ และอ่ าวไทยตอนบนมี กาลั งแรง ท าให้ บริเวณภาคตะวันออก
และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรง
1.2 ปริมาณนาฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 16 ก.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 17 ก.ย. 62
ที่
1.
2
2.
4.
5.

อาเภอ

จังหวัด
สตูล
ชลบุรี
ตราด
ระนอง
สมุทรสาคร

อ.เมือง
อ.บ้านบึง
อ.เกาะช้าง
อ.ละอุ่น
อ.เมือง

ปริมาณฝน (มม.)
72.5
60.0
59.0
48.0
46.5

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. สถานการณ์นา (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 62)
2.1 สภาพนาในอ่างเก็บนา
สภาพน าในอ่างเก็ บน าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (447 แห่ ง) ปริมาตรน้ าในอ่ างฯ 49,538 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็ นร้อยละ 65
(ปริมาตรน้าใช้การได้ 25,608 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาตรน้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (58,311 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77)
น้อยกว่าปี 2561 จานวน 8,773 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 344.48 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย จานวน 146.78 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้าได้อีก 26,531 ล้าน ลบ.ม.
สภาพนาในอ่างเก็บนาขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้าในอ่างฯ 46,442 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาตรน้าใช้การได้
22,900 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) ปริมาตรน้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (55,044 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) น้อยกว่าปี 2561
จานวน 8,602 ล้าน ลบ.ม. ปริม าณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 246.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย จานวน 84.52 ล้า น ลบ.ม.
สามารถรับน้าได้อีก 24,484 ล้าน ลบ.ม.
ขนาดใหญ่
ภาค
เหนือ
ตอน.
กลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต้
รวม

จานวน
(แห่ง)
8
12
3
2
6
4
35

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

ขนาดกลาง
ปริมาตรนา

ในอ่างฯ
11,892
5,103
496
22,859
662
5,431
46,442

%
รนก.
48
61
35
86
44
66
65

ใช้การ
5,147
3,452
436
9,582
562
3,720
22,900

%
ใช้การ
28
51
32
72
40
57
48

จานวน
(แห่ง)
75
218
22
7
51
39
412

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

ในอ่างฯ
554
1,378
222
65
545
332
3,096

ปริมาตรนา
%
ใช้การ
รนก.
55
454
69
1,228
60
198
46
56
57
493
50
279
60
2,708

รวม
%
ใช้การ
50
66
57
42
54
45
57

จานวน
(แห่ง)
83
230
25
9
57
43
447

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

ในอ่างฯ
12,446
6,481
718
22,924
1,207
5,763
49,538

ปริมาตรนา
%
ใช้การ
รนก.
48
5,602
63
4,680
40
634
86
9,637
49
1,055
65
3,999
65
25,608

รับได้อีก
%
3

ใช้การ (ล้าน ม. )
30
13,379
55
3,886
37
1,070
72
3,823
45
1,272
56
3,100
49
26,531
(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2



สภาพนาในอ่างเก็บนาภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้าในอ่างฯ 11,856 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้าใช้การได้ 5,160 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 57.86 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย
8.44 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 13,015 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรนา้ ในอ่างฯ

อ่างเก็บนา้

ปริมาตรนา้ ใช้การได้

ปริมาณนา้ ไหลลงอ่างฯ

ปริมาณนา้ ระบาย

ปริมาณนา้

ปริมาตรนา้

% ความจุอา่ งฯ

ปริมาตรนา้

% นา้ ใช้การ

วันนี

เมื่อวาน

วันนี

เมื่อวาน

รับได้อกี

ภูมิพล

5,577

41

1,777

18

23.15

18.61

3.00

1.50

7,885

สิริกติ ิ์

5,388

57

2,538

38

16.69

20.68

4.29

4.38

4,122

ภูมิพล+สิ ริกติ ิ์

10,965

48

4,315

26

39.84

39.29

7.29

5.88

12,007

แควน้อยฯ
ป่าสักชลสิทธิ์

496
396

53
41

453
393

51
41

4.68
13.34

7.36
12.45

0.43
0.72

0.43
1.03

443
564

รวมทังหมด

11,856

48

5,160

28

57.86

59.10

8.44

7.34

13,015
(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บ น้าขนาดใหญ่ ที่ มีป ริม าตรน้าใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จานวน
12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (18%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (25%) อ่างฯแม่มอก (22%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (10%) อ่างฯอุบลรัตน์ (3%)
อ่างฯลาพระเพลิง (17%) อ่างฯมูลบน (25%) อ่างฯลาแซะ (26%) อ่างฯลานางรอง (10%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (9%)
อ่างฯคลองสียัด (9%)
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่ มีปริมาตรน้าอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จานวน 5 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ลาปาว (86%)
อ่างฯสิรินธร (94%) อ่างฯศรีนครรินทร์ (84%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (89%) อ่างฯแก่งกระจาน (82%)
2.2 สภาพนาท่า
แม่นาปิ
้ ง แม่น้าวัง แม่นายม
้ แม่นาน่
้ าน แม่นาพระสทึ
้
ง ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์นาน้
้ อย แม่นามู
้ ล ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์มาก
แม่นาบางประกง
้
แม่นาท่
้ าตะเภา แม่นาตาปี
้
แม่นาโก-ลก
้
ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แม่น้าเจ้าพระยา สถานี C.28ปริมาณน้าไหลผ่าน 1,030 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,145 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้า +20.31 ม.รทก.
ต่ากว่าตลิ่ง 5.89 เมตร
เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.137ปริมาณน้ าไหลผ่าน 750 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 750 ลบ.ม./วิน าที ) ระดั บน้ าเหนือเขื่อน
+15.93 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.19 ม.รทก.) ระดับน้าท้ายเขื่อน +9.94 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.94 ม.รทก.)
รับน้ าเข้ าระบบส่ งน้ าทุ่ งฝั่ งตะวั นออก รวม 189 ลบ.ม./วิ นาที (เมื่ อวาน 202 ลบ.ม./วิ นาที ) โดยผ่ านคลองชั ยนาท-ป่ าสั ก
(ปตร.มโนรมย์) 157 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที
แม่น้าป่าสัก เขื่อนพระรามหก 61 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 45 ลบ.ม./วินาที) รับน้าเข้าคลองระพีพั ฒ น์ 139 ลบ.ม./วินาที
(เมื่อวาน 134 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพั ฒ น์ แยกตก (ปตร.พระศรีศิล ป์) 7527ลบ.ม./วิน าที และผ่ านคลองระพีพั ฒ น์แยกใต้
(ปตร.พระศรีเสาวภาค) 22 ลบ.ม./วินาที
รับน้าเข้าระบบส่งน้าทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 279 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2597ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง
(ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 33 ลบ.ม./วินาที แม่น้าสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 90 ลบ.ม./วินาที แม่น้าน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 110 ลบ.ม./วินาที
และคลองเล็กอื่นๆ 46 ลบ.ม./วินาที
อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้าไหลผ่านเฉลี่ย 760 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 762 ลบ.ม./วินาที)
2.3 คุณภาพนา
กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้า (ค่าความเค็ม) ในแม่น้าเจ้าพระยา
แม่น้า

จุดเฝ้าระวัง

เจ้าพระยา

ค่าความเค็ม

เกณฑ์

หมายเหตุ

0.11

ปกติ

- ค่าความเค็มของนาสาหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/
ลิ-ตค่ราความเค็มของนาสาหรับการผลิตนาประปาไม่เกิน

0.11

0.12

ปกติ

0.11

0.12

ปกติ

10 ก.ย.

11 ก.ย.

12 ก.ย.

13 ก.ย.

14 ก.ย.

15 ก.ย.

16 ก.ย.

17 ก.ย.

ปากคลองสาแล จ.ปทุมธานี

0.11

0.11

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

เจ้าพระยา

ท่านานนทบุรี จ.นนทบุรี

0.13

0.12

0.12

0.11

0.11

0.12

เจ้าพระยา

ท่านากรมชลประทานสามเสน
กทม.

0.13

0.12

0.12

0.11

0.11

0.12

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้า ส่วนอุทกวิทยา สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา)

0.25 กรัม/ลิตร
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2.4 สถานการณ์นาในแม่นาโขง
สถานี

ระดับตลิ่ง

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เมือง จ.หนองคาย
อ.เมือง จ.นครพนม
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

12.80
16.00
12.20
12.00
12.50
14.50

ระดับนา
16 ก.ย. 62
2.72
6.83
3.49
6.18
7.35
12.34

+ สูงกว่าตลิง่
- ต่ากว่าตลิ่ง
-10.08
-9.17
-8.71
-5.82
-5.15
-2.16

หมายเหต ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการ จานวน 18 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี
ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา
พืนที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 กันยายน 2562)
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
รวม

จังหวัดที่ขอรับบริการ
ตาก (1) น่าน (1)
กาญจนบุรี (1) นครสวรรค์ (1) สุพรรณบุรี (2)
ชัยภูมิ (4) นครราชสีมา (2) บุรีรัมย์ (3)
ไม่มีการขอรับบริการ
ไม่มีการขอรับบริการ
รวม 8 จังหวัด (15 อาเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจาวันที่ 16 กันยายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย 47 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้
หน่วยปฏิบัติการฯ
1. เชียงใหม่
2. พิษณุโลก
3. ตาก
4. กาญจนบุรี

จานวนเที่ยวบิน
(เที่ยว)
4
2
9

5. ลพบุรี

7

6. นครราชสีมา

13

7. ขอนแก่น
8. สุรินทร์

6

9. สระแก้ว

6

10. สุราษฎร์ธานี

-

11. สงขลา

-

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนือ่ งจากเมฆคิวมูลัสในพื้นทีเ่ ป้าหมายก่อตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่อ่างเก้บน้าห้วยป่าเลา จ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก (สามเงา) จ.เชียงใหม่ (ดอยเต่า)
มีฝนตกเล็กน้ อ ยถึ งปานกลางบางพื นที่ บริเวณพื้ นที่ ก ารเกษตร จ.กาญจนบุ รี (ห้วยกระเจา บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์ พนมทวน เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ท่าม่วง หนองปรือ เลาขวัญ) จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง อู่ทอง
เมืองสุพรรณบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้าอ่างเก็บน้ากระเสียว พื้นที่ลุ่มรับน้าอ่างเก็บน้าห้วยเทียน
มี ฝ นตกเล็ ก น้ อ ยถึ งปานกลาง บริ เวณพื้ น ที่ ก ารเกษตร จ.ลพบุ รี (เมื อ งลพบุ รี พั ฒ นานิ ค ม หนองม่ ว ง
โคกเจริญ) จ.สระบุรี (วังม่วง มวกเหล็ก แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาท) จ.นครสวรรค์ (ตาคลี พยุหะคีรี
ท่าตะโก โกรกพระ ชุมตาบง แม่เปิน) จ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ ลานสัก ห้วยคต หนองฉาง
หนองขาหย่าง) จ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท มโนรมย์ วัดสิ่งห์) และพื้นที่ลุ่มรับน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้าทับเสลา
อ่างเก็บน้าคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว อ่างเก็บน้ามวกเหล็ก เขื่อนวังร่มเกล้า
มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ปากช่อง
วังน้าเขียว เสิงสาง ครบุรี เมืองนครราชสีมา) จ.ชัยภูมิ (เนินสง่า เมืองชัยภูมิ) จ.บุรีรัมย์ (โนนดินแดง ปะคา)
และพื้ น ที่ ลุ่ ม รับ น้ าเขื่ อนล าตะคอง เขื่ อ นลาพระเพลิ ง เขื่อ นลามู ล บน เขื่ อนล าแชะ เขื่ อ นลาปลายมาศ
เขื่อนลานางรอง
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนือ่ งจากเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
มีฝ นตกเล็ ก น้ อ ย บริ เวณพื้ น ที่ ก ารเกษตร จ.สุริน ทร์ (สั งขะ กาบเชิง ปราสาท) จ.บุ รีรัม ย์ (ประโคนชั ย
ละหานทราย) พื้นที่รับน้าอ่างเก็บน้าห้วยเสนง อ่างเก็บน้าอาปึล จ.สุรินทร์
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในพื้นที่อ่างเก็บน้าบางพระ อ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชชโลทร อ่างเก็บน้าหนองค้อ
จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้าประแสร์ อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล จ.ระยอง
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมระดับปฏิบัติการมีกาลังแรง ประกอบกับเมฆชั้นกลาง ชั้นสูงปกคลุมเต็ม
ท้องฟ้าและมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งวัน
ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลาง ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าตลอดทั้งวัน ประกอบกับลมชั้น บน
มีกาลังแรง ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
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สรุปผลรวมปฏิบัติการตังแต่เริม่ ตังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน 2562)
มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 190 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.94 ขึ้นปฏิบัติงานจานวน
5,375 เที่ยวบิน (7,628:14 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
ล าปาง ล าพู น ก าแพงเพชร พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โลก เพชรบู รณ์ สุ โขทั ย อุ ต รดิ ต ถ์ นครสวรรค์ ลพบุ รี ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ 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
4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า
เตรียมเครื่องสูบนาเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดู ฝน ปี 2562 จานวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี
นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จานวน 427 เครื่อง ในพื้นที่ 44 จังหวัด แบ่งเป็น
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จานวน 245 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (7) ลาพูน (3) แม่ฮ่องสอน (1)
อุตรดิ ตถ์ (2) พิ จิตร (11) ล าปาง (16) น่ าน (6) พะเยา (2) แพร่ (9) ตาก (7) กาแพงเพชร (9) สุโขทั ย (9) นครราชสี มา (7) บุ รีรัม ย์ (3)
สุรินทร์ (1) ศรีสะเกษ (1) สกลนคร (5) อานาจเจริญ (10) ยโสธร (16) มุกดาหาร (1) อุบลราชธานี (5) เลย (3) อุดรธานี (1) หนองคาย (4)
นครนายก (7) ปราจี น บุ รี (4) ฉะเชิ ง เทรา (5) ตราด (4) นครสวรรค์ (12) ชั ย นาท (14) สิ ง ห์ บุ รี (7) ลพบุ รี (31) สระบุ รี (1)
พระนครศรีอยุธยา (19) กาญจนบุรี (2)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จานวน 78 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (2) ตาก (2) นครราชสีมา (9) บุรีรัมย์ (5)
สุรินทร์ (4) เลย (5) นนทบุรี (3) ปทุมธานี (14) ชัยนาท (5) สุพรรณบุรี (17) พระนครศรีอยุธยา (2) อ่างทอง (2) กาญจนบุรี (4) ราชบุรี (4)
- ช่วยเหลืออุทกภัย จานวน 104 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก (15) ยโสธร (12) ศรีสะเกษ (20) ร้อยเอ็ด (45)
อุบลราชธานี (7) อานาจเจริญ (2) สกลนคร (3)
เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกนา รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน
- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ารวม 1,050,000 ลิตร) 2) แพร่ (ปริมาณน้ารวม
12,000 ลิตร)
ติดตังเครื่องผลักดันนา รวมทั้ งหมด 305 เครื่อง ได้แก่ ยโสธร (10) กาฬสินธุ์ (5) ร้อยเอ็ด (18) อุดรธานี (2) อุบลราชธานี
(260) สกลนคร (4) นครพนม (6)
สนับสนุนพืชอาหารสัตว์
- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม ได้แก่ ขอนแก่น (26,000 กก.) นครราชสีมา (50,860 กก.)
สุรินทร์ (5,000 กก.)
- สนั บ สนุ น พื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย 15 จั ง หวั ด 840,700 กิโลกรัม คือ สกลนคร (28,000 กก.) ร้อยเอ็ ด (196,800 กก.)
ขอนแก่ น (5,000 กก.) พิ ษ ณุ โลก (35,000 กก.) มหาสารคาม (23,000 กก.) ยโสธร (346,680 กก.) อุ บ ลราชธานี (46,800 กก.)
พิ จิ ต ร (41,740 กก.) อ านาจเจริ ญ (33,000 กก.) กาฬสิ น ธุ์ (31,560 กก.) มุ ก ดาหาร (12,120 กก.) สุ โ ขทั ย (10,000 กก.)
นครพนม (16,000 กก.) ศรีสะเกษ (5,000 กก.) แพร่ (10,000 กก.)
สนับสนุนอาหารสัตว์ 18,200 กิโลกรัม คือ ร้อยเอ็ด (200 กก.) สกลนคร (18,000 กก.)
สนับสนุนถุงยังชีพสาหรับสัตว์
- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด 979 ถุง ได้แก่ พิษณุโลก (34) มหาสารคาม (50) ยโสธร (407) กาฬสินธุ์ (118)
อุบลราชธานี (370)
- อพยพสัตว์ 114,604 ตัว สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 27,080 ตัว
สนับสนุนเรือประมงนาจืดและรถยนต์
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
- ให้การสนับสนุน รถยนต์ 1 คัน และเรือตรวจประมงน้าจืดขนาด 15 ฟุต 1 ลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นาน้าดื่มและอาหาร
ช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังกระทะ ม.8 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้าจืดนเรศวร 047พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย นาน้าดื่ม ข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง
มอบให้ผู้เดือดร้อน ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- ให้การสนับสนุนเรือตรวจประมงน้าจืดนเรศวร 04 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ช่วยลาเลียงผู้ประสบภัยไปสู่พื้นที่ปลอดภัย
ในพื้นที่ ม.12 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
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ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดภาคเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
- ให้การสนับสนุน เรือตรวจประมงน้าจืดน้าพอง 12 ช่วยนาคนชรา และผู้ติดค้างในบ้านพัก มอบอาหาร และเครื่องดื่ม
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดภาคเหนือ เขื่อนลาปาว (กาฬสินธุ์)
- ให้ ก ารสนั บ สนุ น เรื อ ตรวจประมงน้ าจื ด ล าปาว 01 พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ 5 นาย ล าเลี ย งผู้ ติ ด ค้ า งตามบ้ า นเรื อ น
และนาสิ่งของไปช่วยเหลือในพื้นที่ บ้านแก่งดอนกลาง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ให้การสนับสนุน รถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมพื้นที่ อาเภอวารินชาราบ และอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทยอยนาถุงยังชีพ
ธารน้าใจจากรถสู่เรือ เข้าสู่ชุมชน บ้านโพธิ์ชัน บ้านโพธิ์ตาก และ บ้านกุดเรือ อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยังชีพในช่วงประสบภัย
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี
- ให้การสนับสนุน เรือลาโดม 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎร จานวน 3 หมู่ บ้านของ ตาบลขามเตี้ย
อาเภอตระกาลพืชผล เพื่อช่วยอพยพราษฎรในพื้นที่ เข้าที่ปลอดภัย
- สนับสนุน รถยนต์และเรือตรวจการประมง 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 4 นาย เข้าช่วยเหลือนาผู้ป่วย คนพิการเด็ก คนชรา
และผู้ประสบภัยน้าท่วมอพยพขึ้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่อาเภอตระการพืชผล
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดเขื่อนปากมูล
- สนับสนุนเรือตรวจการประมงปากมูล 03 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย ให้การช่วยเหลือ ในการนาส่ง เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ
ของอาเภอ เข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อนาส่งเสบียงอาหาร ของใช้จาเป็นต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
- ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อาเภอเสลาภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการณ์ 4 ลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย ช่วยอพยพผู้ป่วย เด็ก คนชรา ในชุมชนบุ้งมั้ง
ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตุแก้ว อาเภอวารินชาราบ และอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 1 คัน เรือตรวจการณ์ ลาโดม 03 ปากมูล 03 ลาตะคอง 04 ลานางรอง 02 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 18 นาย
ช่วยอพยพผู้ป่วย เด็ก คนชรา ในชุมชนบุ้งมั้ง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนเกตุแก้ว อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
5. ผลกระทบด้านการเกษตร
5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิงช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน
จั ง หวั ด ประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แล้ ว 17 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เพชรบู ร ณ์ นครสวรรค์ ชั ย ภู มิ
นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น กาแพงเพชร สระแก้ว เชียงราย น่าน สระบุรี และจังหวัดพัทลุง
จานวน 104 อาเภอ 737 ตาบล 8,469 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อาเภอ
(วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชนแดน หล่มเก่า บึงสามพัน หนองไผ่ หล่มสัก) 76 ตาบล 847 หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี 2 อาเภอ (ลานสัก ห้วยคต)
9 ตาบล 94 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 1 อาเภอ (เวียงสา) 1 ตาบล 121 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิงช่วง)
จานวน 16 จังหวัด 94 อาเภอ 651 ตาบล 7,407 หมู่บ้าน
ด้านพืช 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เชียงราย กาแพงเพชร น่าน
สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดพัทลุง สารวจพบความเสียหายแล้ว 16 จังหวัด
เกษตรกร 352,078 ราย พื นที่ 4,151,346 ไร่ แบ่ ง เป็ น ข้ า ว 3,486,705 ไร่ พื ช ไร่ 661,168 ไร่ พื ช สวนและอื่น ๆ 3,473 ไร่
คิดเป็นวงเงิน 4,645.60 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – 17 ก.ย. 62
จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน 20 จังหวัด จานวน 132 อาเภอ 777 ตาบล
6,545 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 82 ชุมชน ได้แก่ จังหวัด สุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ แพร่ ลาปาง เพชรบูรณ์ พิษณุ โลก พิจิตร
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี ระนอง และจังหวัดชุมพร
ผลกระทบด้านการเกษตร จานวน 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน
ลาพูน ลาปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย
อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด นครนายก และจังหวัดกระบี่ จาแนกเป็น
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ด้านพืช 24 จังหวัด เกษตรกร 534,036 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 3,346,121 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,045,103 ไร่ พืชไร่ 275,312 ไร่
พืชสวนและอื่นๆ 25,705 ไร่ สารวจพบความเสียหายแล้ว 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 26,420 ราย พืนที่เสียหายสินเชิง 265,813 ไร่
แบ่งเป็นข้าว 261,794 ไร่ พืชไร่ 3,673 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 346 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 296.18 ล้านบาท
ด้านประมง 23 จังหวัด เกษตรกร 29,758 ราย พื้นที่เลี้ยงสัตว์นาคาดว่
้
าจะเสียหาย 30,732 ไร่ ได้แก่ บ่อกุ้ง 1,339 ไร่
บ่ อปลา 29,393 ไร่ และสั ต ว์ น้ าที่ เลี้ ย งในกระชั ง 22,652 ตารางเมตร ส ารวจพบความเสี ยหายแล้ ว 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ขอนแก่น และจังหวัดนครพนม เกษตรกร 721 ราย พืนที่เสียหายสินเชิงรวม 554 ไร่ คิดเป็นวงเงิน
9.44 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ 17 จังหวัด เกษตรกร 44,909 ราย สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 1,837,060 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 116,244 ตัว
แพะ/แกะ/สุกร 53,996 ตัว สัตว์ปีก 1,666,820 ตัว
5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด พะเยา (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ) สระแก้ว (โรคใบด่า งมันสาปะหลัง) เกษตรกร
8,102 ราย พื้น ที่ 57,031 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 56,583 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 448 ไร่ สารวจพบความเสียหายแล้ว 1 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดพะเยา เกษตรกร 2,316 ราย พืนที่ 16,940 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
5.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62
ด้านพืช 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุ โลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร
23,560 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 137,459 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,907 ไร่ พืชไร่ 55,124 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 47,429 ไร่ สารวจ
พบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 9,552 ราย พืนที่ 54,522 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 64.84 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว
44.37 ล้านบาท อยู่ระหว่าง สป.กษ. ขอขยายวงเงิน 20.47 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ
6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 62)
ชนิดพืช
ข้าว

ศัตรูพืช
1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว
2. โรคไหม้ข้าว
3. โรคใบสีส้ม
4. เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
5. แมลงล่า
6.หนอนห่อใบข้าว

ปาล์มน้ามัน

1. หนอนหัวดา
2. หนอนปลอกเล็ก

สถานการณ์
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และแพร่)
จานวน 121 ไร่ การระบาดคงที่
พื้ น ที่ ระบาด 3 จั งหวั ด (จั น ทบุ รี มุ กดาหาร
ลาพูน และแพร่)
จานวน 4,145 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,110 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 10 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สระบุรี แพร่
และพิจิตร) จานวน 4,203 ไร่
การระบาดเพิ่มขึ้น 4,203 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา)
จานวน 40 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และแพร่)
จานวน 130 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่

การดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่
โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดด
สีน้าตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ
- ผลิ ต ขยายเชื้ อ ราไตรโคเดอร์ม า เชื้ อ ราบิ วเวอเรี ย
เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์
ให้นาไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
- ปลู กข้าวพั นธุ์ ต้ านทานเพลี้ ย กระโดดหลั ง ขาว เช่ น
สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 31 และ
ชุมแพ 60 ปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทาลายข้าวพันธุ์ต้านทาน
ได้เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันไม่ควรเกิน 4 ฤดูปลูก
- ใช้ พั น ธุ์ข้ าวต้ านทานแมลงเพลี้ยจั กจั่น สีเขีย ว เช่ น
กข 1 กข 3 กาจั ด วัชพื ช และพืช อาศัยของเชื้อไวรัส
และแมลงพาหะนาโรค
- แนะน าเกษตรกรให้ ง ดหว่ านปุ๋ ย ในอั ต ราที่ ม ากไป
และแนะนาให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรค
ไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี
1 พลายงาม ข้าวเจ้ าหอมพิ ษ ณุ โลก 1 ข้ าวเจ้าหอม
พิษ ณุ โลก 1 สุ ริน ทร์ 1 เหนี ยวอุ บ ล 2 สั น ปาตอง 1
หางยี 71 เป็นต้น
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร)
- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด
จานวน 15 ไร่ การระบาดคงที่
กาจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ามัน เก็บเศษซากพืช
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) ไปเผาทาลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด
จานวน 60 ไร่ การระบาดคงที่
และหมั่นสารวจสวนปาล์มน้ามันอย่างสม่าเสมอ
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ชนิดพืช

ศัตรูพืช
3. ด้วงแรด
4. ด้วงกุหลาบ
5. โรคลาต้นเน่า

ยางพารา

1.โรครากขาว
2.โรคใบล่วง
3.โรคเส้นดา

มะพร้าว

1. หนอนหัวดา

2. แมลงดาหนาม

3. ด้วงแรด

มันสาปะหลัง

1. เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง

สถานการณ์
พื้ น ที่ ร ะบาด 5 จั ง หวั ด (จั น ทบุ ร นี ชุ ม พร
พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่)
จานวน 1,064 ไร่ การระบาดลดลง 34 ไร่
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร
และสุราษฎร์ธานี)
จานวน 87 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่
พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และชุมพร)
จานวน 95 ไร่ การระบาดคงที่

พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี)
จานวน 1,112 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่
พื้ น ที่ ร ะบาด 1 จั ง หวั ด (จั น ทบุ รี )
จานวน 9 ไร่
การระบาดเพิ่มขึ้น จานวน 16 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่

การดาเนินงาน
- ให้ ตั ด ทางใบปาล์ ม น้ ามั น ที่ ถู ก หนอนหั ว ด า และ
หนอนหน้าแมวทาลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟ
ล่อตัวเต็มวัยมาทาลาย
- ใช้ ก าดั ก ฟี โรโมน และใช้ ต าข่ า ยดั ก จั บ ด้ วงแรดใน
ระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
- ทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium
anisopliae) เพื่ อก าจัด ด้วงแรดในระยะดัก แด้ และ
ระยะตัวหนอน
- สาหรับต้นปาล์มน้ามันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบ
ทาลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85%
ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบ
ให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่า
- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด
โรคลาต้นเน่าปาล์มน้ามันเพื่อควบคุมการระบาด
- ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง เตื อ นการระบาดของ
โรครากขาว โรคใบล่ วง และโรคเส้ น ด าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน
- ให้ เ ก ษ ต รก ร ขุ ด คู ล ้ อ ม บ ริ เ วณ ต้ น ที ่ เ ป็ น โรค
เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการ
สั ม ผั ส กั น ของราก และใช้ เชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม าทา
บริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด
- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่น
บริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
- ส าหรั บ ระยะรุ น แรง ให้ เ กษตรกรใช้ ส ารเคมี
โพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้า 3 ลิตร
ต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว
- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดา และหนอนพารา
ซ่าทาลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไป
เผาท าลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พัน ธุ์ของด้วงแรด
และศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
- ป ล่ อ ยแตนเบี ยนบ ราคอน (Bracon hebetor)
เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่
- ส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรภายใต้ ศู น ย์ จั ด การศรั ต รู พื ช
ชุม ชน (ศจช.) ผลิต ขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้
ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว
- ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum)
เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดาหนามในพื้นที่
- ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับ ด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาทาลาย และทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตา
ไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกาจัดด้วงแรด

พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุดรธานี บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล
พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)
จานวน 5,696 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 97 ไร่
พื้นที่ ระบาด 27 จังหวัด (อุดรธานี สกลนคร
มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร
อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
นครนายก ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา
สตู ล ชุ ม พร สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช
ภูเก็ต ยะลา และปัตตานี)
จานวน 24,866 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 186 ไร่
พื้ น ที่ ระบาด 21 จัง หวัด (อุ ด รธานี บุ รีรัม ย์
ก รุ งเท พ ม ห าน ค ร อ่ างท อ ง น ค รป ฐ ม
สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม สมุ ท รปราการ
นครนายก ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด
ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และยะลา)
จานวน 9,730 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่
พื้น ที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีม า ชลบุรี - รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสาปะหลังโดยวิธีผสมผสาน
จันทบุรี และสระแก้ว)
ในพืน้ ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
จานวน 640 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่
- ผลิต ขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้าง
ปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์ม า เพื่อควบคุม ศัต รูมัน
สาปะหลังในพื้นที่
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ชนิดพืช

ศัตรูพืช
2. ไรแดง
3. เพลี้ยหอย
4. โรคโคนเน่าหัวเน่า
5. โรคพุ่มแจ้
6.โรคใบไหม้
7 โรคใบด่างมันสาปะหลัง

8. แมลงนูน

อ้อย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สับปะรด

สถานการณ์
พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี เลย
และสระแก้ว)
จานวน 10,141 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 130 ไร่
พื้น ที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีม า ชลบุรี
และสระแก้ว)
จานวน 399 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 14 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และ
สระแก้ว)
จานวน 488 ไร่ การระบาดลดลง 40 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) การระบาด
จานวน 3 ไร่ การระบาดคงที่
พื้ น ที ระบาด 9 จั ง หวั ด (ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี
นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ ปราจี น บุ รี ศรี ส ะเกษ
สระแก้ ว สุ ริน ทร์ และอุ บ ลราชธานี ) จ านวน
45,481 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 20 ไร่ การระบาดคงที่

1. หนอนกออ้อย

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี)
จานวน 150 ไร่ การระบาดคงที่
2. ด้วงหนวดยาว
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 20 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่
3. แมลงนูนหลวง
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 115 ไร่ การระบาดคงที่
4. จักจั่น
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี)
จานวน 4,423 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 688 ไร่
5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 70 ไร่ การระบาดคงที่
6. โรคใบขาว
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี)
จานวน 22 ไร่ การระบาดคงที่
1. หนอนเจาะลาต้นหรือหนอน พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลาปาง พะเยา
เจาะฝัก
เชียงราย และเลย)
จานวน 25 ไร่ การระบาดคงที่
2. หนอนกระทู้ ข้ าวโพดลายจุ ด พื้นที่ระบาด 48 จังหวัด
(fall armyworm)
จานวน 6,138,537 ไร่ ได้แก่
พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จานวน 455,000 ไร่
พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จานวน 896,579 ไร่
การระบาดลดลง 86,273 ไร่
1. โรคเหี่ยว

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต)
จานวน 522 ไร่ การระบาดคงที่

การดาเนินงาน
- มันสาปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว
หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่
ขุด ออกหรือกรณี แสดงอาการโคนเน่าหั วเน่าระบาด
รุน แรงมากโดยใช้ส ารเคมีฟอสอีทิ ล อลูมิเนียม และ
สารวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
- ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทาลายตัว
หนอนและดั ก แด้ แ มลงนู น หลวง รวมทั้ ง ใช้ เชื้ อ รา
เมตตาไรเซียมควบคุม
- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การระบาดของโรคไวรั ส ใบด่ างมั น ส าปะหลั ง และ
แนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกาจัด
- จัดทามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรค
ใบด่ า งมั น ส าปะหลั ง ให้ เ ป็ น แนวทางป ฏิ บั ติ ใ ห้
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวัด และรายงานผลการส ารวจ
ติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
- ประชาสัม พั น ธ์เพื่ อสร้างการรับ รู้แก่ส าธารณะชน
เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสาปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ
- วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด
- ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงหวี่ขาวพาหะนาโรค
ใบด่างมันสาปะหลัง
- ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการ
จัดทาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่
- ให้ เ กษ ตรกรท าการไถพรวน ดิ น หลายๆ ครั้ ง
เพื่อทาลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว
และใช้ เชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย และเชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
ควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโต
ได้ ดี พ ร้ อ ม ทั้ งให้ เกษ ตรก รห มั่ น ส ารวจแป ล ง
อย่างสม่าเสมอ
- ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพัน ธุ์ต้านทานในฤดูการปลูก
ต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
- ให้คาแนะนาที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กาลัง
ประสบปัญหาการระบาดและพื้น ที่ที่ มีความเสี่ยงต่อ
การระบาด โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการปลูกและ
การระบาดของศัตรูชนิดนี้จานวนมาก
- ประสานงานติ ด ตามสถานการณ์ ศรัต รูพืช ภายใต้
กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศรัตรูพืช เพื่อติดตาม
สถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยว
ในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่
- ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบ หน่อพัน ธุ์ด้วย
สารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
- รณรงค์ให้กาจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยว
สับ ปะรด โดยให้ เกษตรกรเฝ้าระวัง โดยหมั่ น ส ารวจ
แปลงอย่างสม่าเสมอ
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ชนิดพืช
ทุเรียน

ศัตรูพืช
1. หนอนเจาะลาต้น
2. หนอนเจาะผล
2. เพลี้ยแป้ง
3. โรครากเน่าโคนเน่า
4. โรคราดา
5. โรคใบไหม้
6. โรคราสีชมพู

สถานการณ์
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 38 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 11 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 12 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่
พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร)
จานวน 10,161 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 11 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)
จานวน 12 ไร่ การระบาดคงที่
พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)
จานวน 32 ไร่ การระบาดคงที่

การดาเนินงาน
- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร
เฝ้าระวังโดยหมั่น ส ารวจสวนทุ เรียนอย่างสม่าเสมอ
แนะนาให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกาจัด
โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือก
บริเวณที่เป็นโรคออกและนาไปเผาทาลาย แล้วทาแผล
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
- หนอนเจาะลาต้นทุเรียน แนะนาให้สังเกตรอยแผล
จากการวางไข่และการท าลายของหนอนเจาะล าต้น
เก็ บ ไข่ และหนอนไปท าลายเพื่ อตั ด วงจรการระบาด
กาจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องใน
ช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือ ใช้ต าข่ายตาถี่พั น
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
- โรคราด าและโรคใบไหม้ ใช้ เชื้ อราไตรโคเดอร์ ม า
อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดง
อาการของโรคราด า และโรคใบไหม้ทุ ก ๆ 3 - 7 วัน
เพื่อป้องกันกาจัดโรคราดาและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
- เพลียแป้ง ตัดส่วนที่ถูกทาลายนาออกไปทิ้งนอกแปลง
หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้
ใช้น้าฉีดพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุด
ออกไป หรือใช้น้าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อกาจัดเพลี้ยแป้ง
การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน
(มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์
บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้า
20 ลิต ร พั น ไว้ต ามกิ่ ง สามารถป้ อ งกั น ไม่ ให้ ม ดคาบ
เพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่น
สารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการ
เข้าทาลายของเพลี้ยแป้งได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์
7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 15 ก.ย. 62)
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 15 ก.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 347 จุด ปัจจุบัน
ยั งคงประกาศเขตโรคระบาดสั ต ว์ 18 จุ ด ในพื้ น ที่ 11 จั งหวั ด คือ จั งหวั ด พระนครศรีอยุ ธ ยา ชลบุ รี ยโสธร ศรีส ะเกษ สุ ริน ทร์
อุบลราชธานี เพชรบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดาเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี
5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 95,784 ตัว เร่งรัดควบคุมจานวนประชากรสัตว์พาหะนาโรคที่สาคัญ (สุนัขและแมว) ทาให้มีจานวนคงที่
หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทาหมันได้ 4,987 ตัว
โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 24 – 30 ส.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโค 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
และจังหวัดศรีสะเกษ
7.2 โรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด โดยเกิดโรคในโคที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้ องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสระแก้ว
7.3 โรคระบาดอื่นๆในสัปดาห์นี้ 2 ครั้ง ได้แก่
 โรคข้อและสมองอักเสบ อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ในแพะนม พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดสระแก้ว
 โรค พี อาร์ เอส ในสุกร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิจิตร เกิดจากสาเหตุการนาสุกรที่ไม่ผ่านการตรวจโรค พี อาร์ เอส เข้าฟาร์ม



7.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้
7.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 24 – 30 ส.ค. 62) พบการระบาด 6 โรค ดังนี้
 โรคอหิวาต์แอฟริกา 38 ครั้ง
- ในสุกร 11 ครั้ง ที่ประเทศจีน และประเทศลาว
- ในสุกรและหมูป่า 27 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี ลัตเวีย มอลโดวา โรมาเนีย และประเทศรัสเซีย
 โรคเวสต์ไนล์ 2 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน และประเทศบราซิล
 โรคลัมปี สกิน 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศจีน
 โรคนิวคาสเซิล 1 ครั้ง ในนก ที่ประเทศรัสเซีย
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