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วันที่ 3 มิถุนายน 2557
1. ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง
จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง ) ตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน
จานวน 4 จังหวัด 331 อาเภอ 2,082 ตาบล 20,002 หมู่บ้าน ดังนี้
จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน เชียงราย
อุทัยธานี เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลาภู สุรินทร์ นครราชสีมา หนองคาย
อานาจเจริญ อุดรธานี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด ชลบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ปัตตานี และจังหวัดสงขลา
จังหวัดที่ประกาศยุติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จานวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
สตูลและจังหวัดจันทบุรี
ผลกระทบด้านการเกษตร
ช่วงภัย วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ด้านพืช 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พะเยา ลาพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์
ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สุพรรณบุรี กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฏร์ธานี และสตูล (จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว) เกษตรกรได้รับผลกระทบ
132,081 ราย พื้นที่ประสบภัย 951,382 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 807,258 ไร่ พืชไร่ 28,566 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 115,558 ไร่
อยู่ระหว่างสารวจ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ตรัง สุราษฏร์ธานีและสตูล
สารวจแล้วไม่มีความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก พะเยา ลาพูน ชัยภูมิ สิงห์บุรีและสุพรรณบุรี
สารวจพบความเสียหายแล้ว 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ชัยนาท สระบุรี ฉะเชิงเทรา กระบี่ ปัตตานีและนครศรีธรรมราช เกษตรกร 52,104 ราย
พื้นที่การเกษตรเสียหาย 375,740 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 367,679 ไร่ พืชไร่ 7,187 ไร่พืชสวนและอื่นๆ 874 ไร่ คิดเป็นวงเงิน
ช่วยเหลือ 418.95 ล้านบาท (ช่วยเหลือแล้ว 1 จังหวัด 0.16 ล้านบาท เสนอรมว.กษเพื่อของบกลาง 4 จังหวัด 77.5 ล้านบาท
กรมตรวจสอบ 5 จังหวัด 306.35 ล้านบาท อยู่ระหว่างนาเสนอ ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. 7 จังหวัด 34.94 ล้านบาท)
ด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ไม่มีรายงานผลกระทบ
2. วาตภัย
ช่วงภัยเดือนธันวาคม 2556 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 26 จังหวัด ได้แก่ กาแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พะเยา ลาปาง ลาพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์
บึงกาฬ นครราชสีมา มุกดาหาร หนองคาย เลย สกลนคร ศรีสะเกษ อุดรธานี ชัยนาท จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี
พังงา นครศรีธรรมราช และสตูล เกษตรกรได้รับผลกระทบ 14,453 ราย พื้นที่ประสบภัย 48,756 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12,236 ไร่ พืชไร่
13,852 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 22,668 ไร่
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สารวจพบความเสียหายแล้ว 26 จังหวัด เกษตรกร 4,770 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 17,965 ไร่ แบ่งเป็น
ข้าว 5,896 ไร่ พืชไร่ 3,950 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 8,119 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 24.82 ล้านบาท (ช่วยเหลือ 1 จังหวัด
0.32 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯพิจารณาใช้เงินทดรองฯ 3 จังหวัด 1.31 ล้านบาท กรมตรวจเอกสาร 1 จังหวัด 0.62 ล้านบาท
อยู่ระหว่างประชาคม 21 จังหวัด 22.57 ล้านบาท)
3. ภัยหนาว
ช่วงภัยเดือนธันวาคม 2556 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
จังหวัดที่ได้รับความเสียหาย 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ หนองคาย และชัยนาท เกษตรกร 10,240 ราย
พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นข้าว 143,622 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 159.86 ล้านบาท (เสนอรมว.กษเพื่อของบกลาง )
4. ภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน
ช่วงภัยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
จังหวัดที่ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 455 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นข้าว 6,302 ไร่
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 7.01 ล้านบาท (ก.ช.ภ.จ. ทบทวน)
5. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
5.1 ศัตรูข้าว
พืน้ ที่ปลูกตามรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จานวน 67 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว
8,127,428 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบพื้นที่ระบาด 1 จังหวัด พื้นที่ระบาด 10 ไร่ พบการระบาดในข้าว มากกว่า 60 วัน 1 จังหวัด
คือ สกลนคร 10 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 10 ไร่) ในพื้นที่ควบคุมเดิม
การด้าเนินงาน
1. สานักงานเกษตรจังหวัดรณรงค์ให้ความรู้และดาเนินการจัดทาข่าวแจ้งเตือนการระบาดให้เกษตรกรทราบ พร้อมทั้งให้
คาแนะนาในการป้องกันกาจัด
2. ควบคุมการระบาดโดยใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในพื้นที่ อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จานวน 10 ไร่
3. รณรงค์ให้มีการใช้กับดักแสงไฟในการกาจัดตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลต่อเนื่อง
4 จัดอบรมการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการกาจัดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในพื้นที่
5.2 เพลี้ยแป้งมันส้าปะหลัง
รายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 พื้นที่มันสาปะหลังยืนต้น 53 จังหวัด จานวน
4,990,320 ไร่ พื้นที่ระบาดสัปดาห์ 3,430 ไร่ พบเพลี้ยแป้งระบาดในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี
มุกดาหาร ระยอง และกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ยืนต้น พื้นที่ระบาดลดลง 3,859 ไร่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,289 ไร่)
โดยระบาดในมันสาปะหลังอายุ 1 - 4 เดือน 1,930 ไร่ อายุ 4-8 เดือน 1,046 ไร่ และมากกว่า 8 เดือน 545 ไร่
การด้าเนินงาน
1) ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi จานวน 282,480 คู่ ควบคุมพื้นที่ระบาดได้ 5,650 ไร่
- ตามพื้นที่ระบาด จานวน 260,880 คู่ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ 5,217.6 ไร่
- แบบครอบคลุมพื้นที่(ตามGrid) จานวน 21,600 คู่ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ 432 ไร่
2) ปล่อยแมลงช้างปีกใส จานวน 349,840 คู่ ควบคุมพื้นที่ระบาดได้ 24,054 ไร่
- ตามพื้นที่ระบาด จานวน 228,390 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 22,839 ไร่
- แบบครอบคลุมพื้นที่ (ตามGrid) จานวน 121,450 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 1,215 ไร่
3) สารวจติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง 53 จังหวัด 208 แปลง
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5.3 ศัตรูมะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด
รายงานรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 พื้นที่ปลูกมะพร้าว 48 จังหวัด 1,264,979 ไร่
พื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าว 3 ชนิด 168,631 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของพื้นที่ปลูก ดังนี้
หนอนหัวด้า พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด 87,061 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.887 ของพื้นที่ปลูก การระบาดลดลง 46 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมา 87,107 ไร่) พื้นที่ระบาด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (75,531 ไร่) สุราษฎร์ธานี (4,845 ไร่) ชลบุรี (2,725 ไร่)
สมุทรสาคร (1,202 ไร่) และเพชรบุรี (994 ไร่)
แมลงด้าหนาม พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด 78,896 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.24 ของพื้นที่ปลูก การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 78,875 ไร่) พื้นที่ระบาด 5 อันดับได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (70,873 ไร่) นครศรีธรรมราช (1,654 ไร่)
สุราษฎร์ธานี (1,289 ไร่) จังหวัดสมุทรสงคราม (1,117 ไร่) และชลบุรี (1,041 ไร่)
ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด 2,674 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของพื้นที่ปลูก การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
2,666 ไร่) พื้นที่ระบาด 5 อันดับได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (1,457 ไร่) สมุทรสงคราม (587 ไร่) ตราด (359 ไร่) สมุทรปราการ (69 ไร่)
และฉะเชิงเทรา (57 ไร่)
การด้าเนินงาน
หนอนหัวด้า
1. ปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor
1.1 สัปดาห์นี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยจานวน 9,825,680 ตัว จังหวัดชลบุรี จานวน 104,500 ตัว และ
จังหวัดเพชรบุรี จานวน 41,500 ตัว
1.2 ปล่ อ ย ในพื้ น ที่ ร ะบาด 21 จั ง หวั ด โดย ศจช. 160 ศู น ย์ รวมจ านวน 506,054,347 ตั ว
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 338,657,940 ตัว จังหวัดอื่นๆ 21 จังหวัด 167,396,407 ตัว )
2. ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 2,000 แผ่น จังหวัดชลบุรี 7,500 แผ่น และ
จังหวัดเพชรบุรี 3,000 แผ่น
3. ฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92 % EC เข้าลาต้น จานวน 640,810 ต้น
แมลงด้าหนาม
มีการปล่อยแตนเบียน Asecodes hispinarum ในจังหวัดชลบุรี จานวน 5,000 มัมมี่ จังหวัดตราด จานวน 25 มัมมี่
ด้วงแรด
การจัดการโดยแนะนาและถ่ายทอดความรู้การควบคุมเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร
การคาดการณ์
3.1 สถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดา ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการปล่อยแตนเบียน
หนอน Bracon hebetor อย่างต่อเนื่อง และผลจากการฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92 % EC เข้าลาต้นไปแล้ว
จานวน 640,810 ต้น ซึ่งจากการประเมินผลเบื้องต้น หลังฉีดสารเคมี 30 วัน พบหนอนตายโดยเฉลี่ย 85.21% (ตายจากสารเคมี
48.05% ตายจากแตนเบียนบราคอน 23.35% ตายจากเชื้อราในธรรมชาติ 13.81%) แต่อาการที่พบเห็นการทาลายทางใบยังไม่
เปลี่ยนแปลง ส่วนในจังหวัดที่ยังไม่ได้ควบคุม ยังพบการระบาดของหนอนหัวดาเพิ่มขึ้น
3.2 สถานการณ์การระบาดของแมลงดาหนาม มีแนวโน้มลดลง ในพื้นที่ที่มีการปล่อยแตนเบียน Asecodes
hispiranum อย่างต่อเนื่อง ส่วนในจังหวัดที่ยังไม่ได้ควบคุมและสภาพอากาศแห้งแล้ง ยังพบการระบาดของแมลงดาหนามเพิ่มขึ้น
6. การจัดสรรน้้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556 / 2557
กรมชลประทาน วางแผนการใช้น้าจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี
2556/2557 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2557) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ปริมาตรน้าต้นทุนสามารถใช้การได้
จานวน 33,069 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้าทั้งประเทศจานวน 20,566 ล้าน ลบ.ม.ตามลาดับความสาคัญดังนี้ เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 1,921 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,748 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 12,654 ล้าน ลบ.ม. และ
อุตสาหกรรม 243 ล้าน ลบ.ม.
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โดยจัดสรรน้าในลุ่มเจ้าพระยา 5,300 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 3,000 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
600 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 700 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้าแม่กลอง 1,000 ล้าน ลบ.ม.) แยกเป็น เพื่อการอุปโภค – บริโภค
1,100 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 1,350 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 2,850 ล้าน ลบ.ม.
ผลการจัดสรรน้้า (อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง) ทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 เมษายน
2557 ใช้น้าไปแล้ว 21,704 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนจัดสรรน้า ส่วนในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์
แควน้อยฯ ป่าสักฯ และลุ่มน้าแม่กลอง) วันนี้ใช้น้าไป 41 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงปัจจุบัน ใช้น้าไปแล้ว
7,265 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 137 ของแผนจัดสรรน้า
การเตรียมการส่งน้้าตามแผนจัดสรรน้้าในช่วงฤดูฝนปี 2557
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นวันสิ้นสุดแผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี2556/2557
โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา พบว่ามีการใช้น้าเกินแผนไปกว่า 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 137 ของ
แผนการจัดสรรน้้าที่ได้วางไว้ ส่วนผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปรากฏว่ามีการเพาะปลูกมากถึง 9.72 ล้านไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 191 ของแผนฯที่วางไว้
ทั้งนี้ ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ กรมชลประทาน ได้มีการสารองน้าจากอ่างเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2557 โดย
ณ วันที่ 30 เม.ย. 57 สถานการณ์น้าในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ารวมกัน 9,468 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ41 ของความจุอ่างฯรวมกัน คิดเป็นปริมาณน้าใช้การได้ จานวน 2,818 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้กาหนดเวลาการเริ่ม
ส่งน้าตามแผนการจัดสรรน้าฤดูฝนไว้ ดังนี้
พืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง ในเขตของส้ำนักชลประทำนที่ 3 และ 4 ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มต่าของโครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้าและบารุงรักษายม-น่าน จะเริ่มส่งน้าได้ในวันที่ 5 พ.ค. 57 ,พื้นที่โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์และโครงการพัฒนาเกษตรพิษณุโลก เริ่มส่งน้าได้ในวันที่ 22 พ.ค. 57 ,พื้นที่ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ท่อทองแดง โครงการชลประทานกาแพงเพชร จะเริ่มส่งน้าได้ในวันที่ 2 มิ.ย. 57 และพื้นที่ของโครงการชลประทานตาก
จะเริ่มส่งน้าได้ในวันที่ 1 ก.ค. 57
พืนที่ภำคกลำงจะเริ่มส่งน้ำในเดือนพฤษภำคม 2557 ประกอบด้วยพืนที่ของส้ำนักชลประทำนที่ 10 , 11 และ 12
ซึ่งมีพื้นที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ พื้นที่ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม พื้นที่ฝั่งซ้ายคลองส่งน้าชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งผักไห่ ทุ่งป่าโมกข์
ทุ่งบางปลาม้า และทุ่งสองพี่น้อง จะเริ่มส่งน้าได้ในวันที่ 5 พ.ค. 57 พื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้จะเริ่มส่งน้าได้ในวันที่ 15 พ.ค. 57
เป็นต้นไป
สาหรับในพื้นที่ภาคอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้ว กรมชลประทาน ได้กาหนดเวลาการเริ่มส่งน้า คือ พืนที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออก จะเริ่มส่งน้าในเดือนมิถุนายน 2557 พืนที่ภำคตะวันตกและภำคใต้(ฝั่งตะวันออก)
เริ่มส่งน้าในเดือนกรกฎาคม 2557 ส่วนพืนที่ภำคใต้(ฝั่งตะวันตก) จะเริ่มส่งน้าในเดือนตุลาคม 2557
อนึ่ง กรมชลประทำน ได้ก้ำชับให้ทุกโครงกำรชลประทำนทั่วประเทศ วำงแผนบริหำรจัดกำรน้ำในช่วงฤดูฝนที่ก้ำลัง
จะถึงนี ให้สอดคล้องกับสภำวะฝนที่ตกลงมำ ด้วยกำรรับน้ำเข้ำพืนที่เท่ำที่จ้ำเป็น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภำวะน้ำท่วมขัง
ในพืนที่กำรเกษตร และสำมำรถระบำยน้ำได้อย่ำงสะดวกที่สุดด้วย
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ ปี 2556/2557 จานวน 13.00 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 10.82 ล้านไร่
พืชไร่-พืชผัก 2.18 ล้านไร่ ส่วนในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา มีแผนการปลูก จานวน 5.09 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.74 ล้านไร่
พืชไร่-พืชผัก 0.35 ล้านไร่
ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ 18.05 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 16.05 ล้านไร่
และพืชไร่ พืชผัก 2.00 ล้านไร่
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หน่วย : ล้านไร่

เขตพื้นที่
ในเขตชลประทาน

แผนการเพาะปลูก ปี 2556/57
พืชไร่
นาปรัง
รวม
พืชผัก
รอบ 1
6.74
0.54
7.28
10.28

ผลการเพาะปลูก ปี 2556/57
นาปรัง
รอบ 2
0.39

นอกเขตชลประทาน

4.08

1.64

5.72

4.31

1.07

รวม

10.82

2.18

13.00

14.59

1.46

รวม
10.67
(158)
5.38
(132)
16.05
(148)

พืชไร่พืชผัก

รวม

0.57
(105)
1.43
(87)
2.00
(92)

11.24
(154)
6.81
(119)
18.05
(139)

ข้าวนาปรัง
เก็บเกี่ยว ยืนต้น
8.08
2.59
2.90

2.48

10.98

5.07

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา 9.84 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 9.53 ล้านไร่ และพืชไร่ พืชผัก
จานวน 0.31 ล้านไร่
หน่วย : ล้านไร่

แผนการเพาะปลูก ปี 2556/57
พืชไร่
นาปรัง
รวม
พืชผัก
2.90
0.05
2.95

ผลการเพาะปลูก ปี 2556/57
เขตพื้นที่
นาปรัง
รวม
ข้าวนาปรัง
พืชไร่พืชผัก
รอบ 1 รอบ 2
รวม
เก็บเกี่ยว
ยืนต้น
5.89
0.47
ในเขตชลประทาน
5.98
0.38
6.36
0.05
6.41
(219)
(99)
(217)
นอกเขตชลประทาน 1.84
0.30
2.14
2.78
0.39
3.17
0.26
3.43
2.10
1.07
(172)
(85)
(160)
รวม
4.74
0.35
5.09
8.76
0.77
9.53
0.31
9.84
7.99
1.54
(201)
(87)
(193)
หมายเหตุ : พื้นทีปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 นอกเขตชลประทาน ใช้ช่วงเวลาเพาะปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นฤดูกาล

ปัจจุบันมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้้า จ้านวน 253 เครื่อง ในพื้นที่ 23 จังหวัด แบ่งเป็น
- เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง ในพื้นที่ 21 จังหวัด 222 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก(6) พิจิตร(10) อุตรดิตถ์(4) ตาก(14)
สุโขทัย(4) กาแพงเพชร(2) อุดรธานี(8) หนองคาย (17) หนองบัวลาภู(8) บึงกาฬ (2) ขอนแก่น (5) มหาสารคาม (22) ร้อยเอ็ด (31)
กาฬสินธุ์ (52) ชัยนาท (12) สิงห์บุรี (3) นครสวรรค์ (5) พระนครศรีอยุธยา(1) อ่างทอง (10) อุทัยธานี (3) สุพรรณบุรี (3)
- เพื่อช่วยเหลือพื้นที่พืชไร่ ในพื้นที่ 2 จังหวัด 31 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(3) แพร่(28)
7 สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง
7.1 ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจ้าวันที่ 2 มิถุนายน 2557
- ขณะนี้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 10 หน่วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น
นครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี ระยอง สระแก้ว อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช
- วันนี้มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 6 หน่วย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น กาญจนบุรี ระยอง อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราช มีฝนตก 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ
ขอนแก่น มหาสารคาม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช
หน่วยปฏิบัติการ/
ฐานเติมสาร
1.จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดพิษณุโลก
3. จังหวัดอุดรธานี

บริเวณที่มีรายงานฝนตก(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา การตรวจวัดกลุ่ม
ฝนด้วยเรดาร์ และเครื่องวัดน้้าฝนอัตโนมัติ)
- ไม่ขึ้นบิน เนื่องจากเตรียมความพร้อมและ ติดตั้งอุปกรณ์ด้านการบิน
- ขึน้ บิน
- บริเวณที่มฝี นตก 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กาแพงเพชร เพชรบูรณ์
สุโขทัย
- ขึ้นบิน
- บริเวณที่มฝี นตก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ชัยภูมิ ขอนแก่น
มหาสารคาม
ขึ้นบิน/ไม่ขึ้นบิน
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หน่วยปฏิบัติการ/
ฐานเติมสาร
4. จังหวัดนครราชสีมา

ขึ้นบิน/ไม่ขึ้นบิน

บริเวณที่มีรายงานฝนตก(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา การตรวจวัดกลุ่ม
ฝนด้วยเรดาร์ และเครื่องวัดน้้าฝนอัตโนมัติ)
-

6. จังหวัดกาญจนบุรี

- ไม่ขึ้นบิน เนื่องจากรอการสนับสนุน
เครื่องบิน(ทอ.)
- ไม่ขึ้นบิน เนื่องจาก กลุ่มเมฆไม่กอ่ ตัวใน
พื้นที่เป้าหมาย
- ขึ้นบิน

7. จังหวัดระยอง

- ขึ้นบิน

- บริเวณที่มฝี นตก 2 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

8. จังหวัดสระแก้ว

- ไม่ขึ้นบิน เนื่องจาก ติดต่อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ขึ้นบิน

-

- ขึ้นบิน

- บริเวณที่มฝี นตก 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช

5. จังหวัดนครสวรรค์

9. อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10. จังหวัด
นครศรีธรรมราช

- บริเวณที่มฝี นตก 2 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

- บริเวณที่มฝี นตก 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

7.2 สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2557 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง
จานวน 102 วัน มีฝนตก 93 วัน ขึ้นปฏิบัติงานจานวน 2,374 เที่ยวบิน (3,290:50 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 71 จังหวัด
หน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวง
1. จังหวัดนครสวรรค์

ขึ้นบิน
(วัน)
66

จ้านวน ฝนตก
เที่ยวบิน (วัน)
221
58

2. จังหวัดเชียงใหม่

73

240

52

3. จังหวัดพิษณุโลก

35

144

34

4. จังหวัดระยอง

69

256

66

5. จังหวัดจันทบุรี

66

297

65

6. จังหวัดสงขลา

46

61

39

7. จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
8. อ.หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
9. จังหวัดอุดรธานี

59

202

58

67

407

65

49

127

39

10. จังหวัดบุรีรัมย์

52

165

50

11. จังหวัด
กาญจนบุรี
12. จังหวัดขอนแก่น
(หน่วยฯเคลื่อนที่เร็ว)

46

190

46

12

39

5

จ้านวน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา การตรวจวัดด้วย
ชั่วโมงบิน เรดาร์ และเครื่องวัดน้า้ ฝนอัตโนมัต)ิ
368:05 - บริเวณที่มฝี นตก 10 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
360:45 - บริเวณที่มฝี นตก 11 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง แพร่ พะเยา พิษณุโลก น่าน
ตาก ลาพูน เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แม่ฮอ่ งสอน
169:00 - บริเวณที่มฝี นตก 8 จังหวัด ได้แก่ กาแพงเพชร พิษณุโลก ตาก แพร่
พิจิตรเพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
416:35 - บริเวณที่มฝี นตก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก
354:15 - บริเวณที่มฝี นตก 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา
93:30
- บริเวณที่มฝี นตก 11 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา
ยะลา ปัตตานี สตูล กระบี่ พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฏร์ธานี
301:25 - บริเวณที่มฝี นตก 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ระนอง พังงา
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช
486:20 - บริเวณที่มฝี นตก 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
136:00 - บริเวณที่มฝี นตก 10 จังหวัด ได้แก่ เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู
มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย นครพนม
273:50 - บริเวณที่มฝี นตก 10 จังหวัด ได้แก่ บุรีรมั ย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร
มหาสารคาม ขอนแก่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด เลย
237:30 - บริเวณที่มฝี นตก 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี
ชัยนาท
58:45
- บริเวณที่มฝี นตก 12 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลาภู ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรรี ัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
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หน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวง
13. จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รวม 13 หน่วย

ขึ้นบิน
(วัน)
8
102

จ้านวน ฝนตก
เที่ยวบิน (วัน)
25
8
2,374

93

จ้านวน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา การตรวจวัดด้วย
ชั่วโมงบิน เรดาร์ และเครื่องวัดน้า้ ฝนอัตโนมัต)ิ
34:50
- บริเวณที่มฝี นตก 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง
พัทลุงสุราษฏร์ธานี
3,290:50 รวม 71 จังหวัด

8. สภาพอากาศ
8.1 พยากรณ์อากาศประจ้าวัน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกาลังแรงขึ้น
ช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายน 2557 ทาให้ทุกภาคของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกาลัง
แรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
8.2 ปริมาณฝนรายวัน

2 มิ.ย.. 57

1 มิ.ย. 57

31 พ.ค. 57

30 พ.ค. 57

29 พ.ค. 57

8.3 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2557
มรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
ช่ ว งวั น ที่ 3-9 มิ . ย. 2557 ประกอบกั บ มี ห ย่ อ มความกดอากาศต่ าปกคลุ ม ประเทศเวี ย ดนามตอนบน
ทาให้ บ ริเวณประเทศไทยมีฝ นเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ ง ส่ว นคลื่ นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกาลังแรงขึ้น
โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 4-8 มิ.ย. 2557 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวังไว้ด้วย
9. สถานการณ์น้า
9.1 สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้า
สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้าในอ่างฯ 36,848 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49
ปริมาตรน้าใช้การได้ 13,045 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาตรน้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2556 (34,446 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 46) มากกว่าปี 2556 จานวน 2,402 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 74.41 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้าระบาย จานวน 104.96 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 37,851 ล้าน ลบ.ม.
สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ปริมาตรน้าในอ่างฯ 34,747 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาตรน้าใช้การได้
11,244 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24) ปริมาตรน้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2556 (32,619 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46)
มากกว่าปี 2556 จานวน 2,128 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ จานวน 62.85 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย จานวน
98.23 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 35,579 ล้าน ลบ.ม.
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อ่างเก็บน้้าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้าในอ่างฯ 8,635 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 35 (ปริมาตรน้าใช้การได้ 1,939 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11) ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 12.60 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้าระบาย 46.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 16,236 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้้าในอ่างฯ

อ่างเก็บน้้า

ภูมิพล
สิริกิติ์
ภูมิพล+สิริกิติ์
แควน้อยฯ
ป่าสักฯ
รวม 4 อ่าง

ปริมาตรน้้าใช้การได้

ปริมาณน้้าไหลลงอ่างฯ

ปริมาณน้้าระบาย

ปริมาตรน้้า

% น้้าเก็บกัก

ปริมาตรน้้า

% น้้าใช้การได้

วันนี้

เมื่อวาน

วันนี้

เมื่อวาน

ปริมาณน้้า
รับได้อีก

4,763
3,593
8,356
152
127
8,635

35
38
36
16
13
35

963
743
1,706
109
124
1,939

10
11
10
12
13
11

0.05
9.81
9.86
2.03
0.71
12.60

0.00
8.39
8.39
1.93
1.15
11.47

23.00
18.06
41.06
2.59
2.64
46.29

23.00
18.14
41.14
3.46
2.65
47.25

8,675
5,917
14,616
787
833
16,236

อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ้านวน 9 อ่างฯ มีดังนี้ อ่างเก็บน้า
แม่กวงอุดมธารา (27%) แควน้อยบารุงแดน (16%) ห้วยหลวง (21%) ลาปาว(19%) ลาพระเพลิง (27%) ป่าสักชลสิทธิ์(13%)
ทับเสลา(16%) ขุนด่านปราการชล (5%) คลองสียัด (25%)
9.2 สภาพน้้าท่า
แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม แม่น้าน่าน ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย
แม่น้ามูล ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย
แม่น้าบางปะกง ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย
แม่น้าท่าตะเภา แม่น้าตาปี แม่น้าโก-ลก คลองตันหยงมัส ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย
แม่น้าเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้าไหลผ่าน 324 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 332 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้า+18.82 ม.รทก.
ต่ากว่าตลิ่ง 7.38 เมตร
เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้าไหลผ่าน 55 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 55 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้าเหนือเขื่อน
+15.22 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.16 ม.รทก.) ระดับน้าท้ายเขื่อน +5.60 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.60 ม.รทก.)
รับน้้าเข้าระบบส่งน้้าทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณน้าไหลผ่าน 139 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 127 ลบ.ม./วินาที)
คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 107 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช ) 31 ลบ.ม./วินาที) คลองเล็กอื่นๆ
1 ลบ.ม./วินาที โดยรับน้าเข้าคลองระพิพัฒน์ 63 ลบ.ม./วินาที
รับน้้าเข้าระบบส่งน้้าทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้าไหลผ่าน 206 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 195 ลบ.ม./วินาที) คลองมะขาม
เฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 17 ลบ.ม./วินาที แม่น้าสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้าน้อย (ปตร.บรมธาตุ)
86 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 33 ลบ.ม./วินาที
อ้าเภอบางไทร สถานี C.29 A ปริมาณน้าไหลผ่านเฉลี่ย 72 ลบ.ม./วินาที (เมือ่ วาน 74 ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้าไหลผ่าน 13 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 13 ลบ.ม./วินาที)
9.3 คุณภาพน้้า
กรมชลประทานได้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้าในแม่น้าเจ้าพระยา 3 จุด ดังนี้
จุดเฝ้าระวัง

ค่าออกซิเจนละลายในน้้า
(มิลลิกรัม/ลิตร)ณ วันที่ 29 พ.ค.57

ความเค็ม (กรัม/ลิตร)
ณ วันที่ 3 มิ.ย. 57

เกณฑ์

1. ปากคลองสาแล จ.ปทุมธานี

4.39

0.17

ปกติ

2. ท่าน้านนทบุรี จ.นนทบุรี

0.29

0.37

3. ท่าน้ากรมชลประทานสามเสน กทม.

1.74

1.22

หมายเหตุ :

- ค่าออกซิเจนละลายในน้้า (Do) ไม่ต่้ากว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
- ค่าความเค็มของน้้า ส้าหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร ส้าหรับการท้าน้้าประปา ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร

ค่า DO ต่ากว่าเกณฑ์,
ค่าความเค็มปกติ
ค่า DO ต่ากว่าเกณฑ์,
ค่าความเค็มปกติ

