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รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
วันที ่8 สิงหาคม 2557 

1. สถานการณ์ภัย 
1.1 อุทกภัย ปัจจุบันยังมีมีน้้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่้ำของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร อ้ำนำจเจริญ และจังหวัด

อุบลรำชธำนี หำกไม่มีฝนตกลงมำเพ่ิมคำดว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติภำยใน 1-2 วัน 
 ผลกระทบด้านการเกษตร ช่วงภัยตั้งแต่เดือนมิ.ย. 57 ถึงปัจจุบัน ประสบภัย 16 จังหวัด ด้ำนพืช 14 จังหวัด 

เกษตรกร 48,354 รำย พ้ืนที่ประสบภัย 305,874 ไร่ ด้ำนประมง 6 จังหวัด เกษตรกร 745 รำย พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย 
เป็นปลำ 494 ไร่ กุ้ง/ปู/หอยทะเล 913 ไร่ กระชัง 1,009 ตำรำงเมตร ด้ำนปศุสัตว์ 1 จังหวัด เกษตรกร 64 รำย สัตว์ได้รับ
ผลกระทบ 1,925 ตัว ทั้ง 3 ด้ำน อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำมเสียหำยเพ่ือช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ. 2556 

1.2 ฝนทิ้งช่วง  1 จังหวัด พ้ืนที่ 21,013 ไร่ เกษตรกร 1,566 รำย อยู่ระหว่ำงประชำคม 
1.3 ภัยแล้ง ประสบภัย 27 จังหวัด ด้ำนพืช 18 จังหวัด ส้ำรวจเสร็จแล้วพบควำมเสียหำย 420,782 ไร่ เกษตรกร 

56,538 รำย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 471.19 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 376.04 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร  
95.15 ล้ำนบำท ด้ำนประมงและด้ำนปศุสัตว์ไม่มีรำยงำนควำมเสียหำย  

1.4 วาตภัย ประสบภัย 32 จังหวัด ด้ำนพืช 31 จังหวัด ส้ำรวจพบควำมเสียหำยแล้ว 23,182 ไร่ เกษตรกร 8,138 รำย  
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 32.90 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 19.71 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร 13.19 ล้ำนบำท  
ด้ำนประมง 1 จังหวัด พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย เป็นกระชัง 324 ตำรำงเมตร เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำม
เสียหำย ด้ำนปศุสัตว์ ไม่มีรำยงำนผลกระทบ 
 1.5 ศัตรูพืชระบาด 
 1) ศัตรขู้ำว โรคไหม้ในระยะกล้ำ-แตกกอ พื้นที่ระบำด 3 จังหวัด จ้ำนวน 12,788 ไร่ 
 2) เพลี้ยแป้งมันส้ำปะหลัง พ้ืนที่ระบำด 3 จังหวัด จ้ำนวน 415 ไร่ ลดลงจำกสัปดำห์ก่อน 94 ไร่ 
 3) ศัตรูมะพร้ำว ได้แก่ หนอนหัวด้ำ แมลงด้ำหนำม ดว้งแรด พ้ืนที่ระบำดรวม 101,934 ไร่ ลดลงจำกสัปดำห์ก่อน 805 ไร่ 
 2. การให้ความช่วยเหลือ 
  2.1 สนับสนุนเครื่องสูบน้้ำ 46 เครื่อง ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 
  2.2 ปฏิบัติกำรฝนหลวงวันที่ 7 ส.ค. 57 ขึ้นบินปฏิบัติกำร 10 หน่วย มีฝนตก 30 จังหวัด 
 3. สภาพอากาศ 
 พยากรณ์อากาศประจ าวัน ร่องมรสุมพำดผ่ำนตอนบนของประเทศพม่ำ ลำว และเวียดนำม ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ก้ำลังปำนกลำงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ลักษณะเช่นนี้ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์
กระจำยถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่  
  4. สถานการณ์น้ า 
  สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ มีปริมำตรน้้ำ 49% น้้ำใช้กำรได้ 24% น้อยกว่ำปี 2556 จ้ำนวน 2,141 ล้ำน ลบ.ม. 
ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ 262.42 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำระบำย 127.50 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 35,524 ล้ำน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่ำงฯ มีปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 32% น้้ำใช้กำรได้ 7% 
ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ 71.63 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำระบำย 19.88 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 16,832 ล้ำน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 10 อ่างฯ  
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่างฯ 
 คุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา จุดตรวจ ปำกคลองส้ำแล จ.ปทุมธำนี ค่ำ DO และค่ำควำมเค็ม อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
จุดตรวจท่าน้ านนท์ จ.นนทบุร ีและจุดตรวจท่าน้ ากรมชลประทานสามเสน กทม. ค่า DO ต่ ากว่าเกณฑ์, ค่าความเค็มปกติ 
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1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1.1 อุทกภัย 

ปัจจุบันเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร และ
จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดยโสธร พ้ืนที่ประสบภัย 4 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอเมือง ป่ำติ้ว ไทยเจริญและอ้ำเภอค้ำเข่ือนแก้ว หำกไม่มีฝนตกลง
มำเพ่ิมคำดว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติภำยใน 1 – 2 วันนี้ 

จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ประสบภัย 9 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอเมือง วำรินช้ำรำบ สว่ำงวีระวงศ์ เดชอุดม พิบูลมังสำหำร 
ตระกำรพืชผล นำเยีย และเขมรำฐ หำกไม่มีฝนตกลงมำเพ่ิมคำดว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติภำยใน 3 - 4 วันนี ้

จังหวัดอ านาจเจริญ พ้ืนที่ประสบภัย 2 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอหัวตะพำนและอ้ำเภอเสนำงคนิคม หำกไม่มีฝนตกลงมำเพ่ิม
คำดว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติภำยใน 5-6 วันนี้ 

ผลกระทบด้านการเกษตร ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2557 
ช่วงภัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึง ปัจจุบัน 
ประสบภัย 16 จังหวัด ได้แก่ จงัหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร อ านาจเจริญ 

อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี ชุมพร ระนอง และพังงา  
ด้ำนพืช 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน สุโขทัย ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

จันทบุรี ปรำจีนบุรี ตรำด ชุมพร และระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 48,354 รำย พ้ืนที่กำรเกษตรประสบภัย 305,874 ไร่ 
แบ่งเป็นข้ำว 271,171 ไร่ พืชไร่ 29,916 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 4,787 ไร่ ส้ำรวจพบควำมเสียหำยแล้ว เกษตรกร 68 รำย พื้นที่
กำรเกษตรเสียหำย 256 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 184 ไร่ พืชไร่ 5 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 67 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 323,973 บำท  
อยู่ระหว่ำงน้ำเสนอ กชภอ.  

ด้ำนประมง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย อุบลรำชธำนี กรุงเทพฯ ระนอง และพังงำ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 745 รำย พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย เป็นปลำทุกชนิด 494 ไร่ กุ้ง/ปู/หอยทะเล 913 ไร่ และกระชัง  
1,009 ตำรำงเมตร 

ด้ำนปศุสัตว์ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เกษตรกรได้รับผลกระทบ 64 รำย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,925 ตัว (สัตว์ปีก)  
 ทั้ง 3 ด้าน อยู่ระหว่างส ารวจความเสียหาย 

 1.2 ฝนทิ้งช่วง 
พ้ืนที่เสียหำย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกร 1,566 รำย พ้ืนที่ 21,013 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 23.98 ล้ำนบำท 

อยู่ระหว่ำงประชำคม 

 1.3 ภัยแล้ง 
 ช่วงภัย วันที ่1 กันยายน 2556 ถึง 30 พฤษภาคม 2557 
 ความเสียหายด้านการเกษตร 

ด้ำนพืช 27 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 140,275 รำย พื้นที่ประสบภัย 996,230 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 833,159 ไร่ 
พืชไร่ 33,045 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 130,026 ไร่ 

ส้ำรวจแล้วไม่มีควำมเสียหำย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย พิษณุโลก พะเยำ ล้ำพูน ชัยภูมิ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ตรัง และเพชรบุรี 
ส้ำรวจพบควำมเสียหำยแล้ว 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ น่ำน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ 

มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ชัยนำท สระบุรี ฉะเชิงเทรำ กระบี่ ปัตตำนี สุรำษฏร์ธำนี สตูลและนครศรีธรรมรำช เกษตรกร 
56,538 รำย พ้ืนที่กำรเกษตรเสยีหำย 420,782 ไร ่คิดเป็นวงเงนิช่วยเหลือ 471.19 ล้ำนบำท (ช่วยเหลือแลว้ 376.04 ล้ำนบำท  เสนอ
รมว.กษเพ่ือของบกลำง 35.83 ล้ำนบำท กรมตรวจสอบ 59.32 ล้ำนบำท) 
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ด้ำนประมงและด้ำนปศุสัตว์ ไม่มีรำยงำนควำมเสียหำย 

 1.4 วาตภัย 
  ช่วงภัยเดือนธันวาคม 2556 ถึงปัจจุบัน  
  ด้ำนพืช จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้ำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน นครสวรรค์ ตำก พะเยำ 
ล้ำปำง ล้ำพูน สุโขทัย กำฬสินธุ์ บึงกำฬ นครรำชสีมำ มุกดำหำร หนองคำย เลย สกลนคร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธำนี ชัยนำท ลพบุรี 
จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ นครศรีธรรมรำช และจังหวัดสตูล เกษตรกรได้รับผลกระทบ 
17,056 รำย พ้ืนที่ประสบภัย 50,707 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 10,672 พืชไร่ 16,598 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 23,437 ไร่  
  ส้ำรวจแล้วไม่เสียหำย 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ  
 ส้ำรวจพบควำมเสียหำย 31 จังหวัด เกษตรกร 8,138 รำย พ้ืนที่กำรเกษตรเสียหำย 23,182 ไร่ แบง่เป็น ข้ำว 6,760 ไร่ 
พืชไร่ 4,149 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 12,273 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 32.90 ล้ำนบำท (ช่วยเหลือ 19.71 ล้ำนบำท เสนอ รมว.กษ
เพ่ือของบกลำง 10.25 ล้ำนบำท กรมตรวจสอบ 2.94 ล้ำนบำท) 

 ด้ำนประมง 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 20 รำย พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย  
เป็นกระชัง 324 ตำรำงเมตร อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำมเสียหำย 
 ด้ำนปศุสัตว์ ไม่มีรำยงำนผลกระทบ 

 1.5 สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2557 
 1) ศัตรูข้าว  
 พ้ืนที่ปลูกตำมรำยงำนของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2557 จ้ำนวน 70 จังหวัด มีพื้นท่ีปลูกข้ำว 
35,600,408 ไร่ พบกำรระบำดของโรคไหม้ในระยะกล้า – แตกกอ พ้ืนที่ระบำด 12,788 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ปลูก 
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (อ้ำเภอหล่มสัก 770 ไร่ จังหวัดอุบลรำชธำนี (อ้ำเภอตระกำรพืชผล 654 ไร่ ) จังหวัดสกลนคร (อ้ำเภอ
วำริชภูมิ 611 ไร่ อ้ำเภอวำนรนิวำส 9,388 ไร่ ) เนื่องจำกพ้ืนที่ดังกล่ำวก่อนเกิดกำรระบำด 1 สัปดำห์ มีอุณหภูมิอยู่ระหว่ำง  
22-28 องศำเซลเซียส ควำมชื้นมำกกว่ำ 80% ซึ่งเป็นสภำพที่เหมำะสมต่อกำรระบำดของโรคไหม้ ประกอบกับ เกษตรกรปลูกข้ำว
พันธ์อ่อนแอ (หอมมะลิ 105 กข 15 และกข 6) และหว่ำนเมล็ดพันธุ์ ในอัตรำสูง 25-30 กก./ไร่ 

การด าเนินงาน  
 1. กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช ได้จัดท้ำข่ำวเตือนกำรระบำดโรคไหม้ของข้ำวทำงเว็บไซด์กรมส่งเสริม
กำรเกษตร และเว็บไซด์กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ให้ทุกจังหวัดส้ำรวจติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
           2. กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ได้จัดท้ำโครงกำรจุดเฝ้ำระวัง (แปลงติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูข้ำว) ใน
พ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี ขอนแก่น อุดรธำนี หนองคำย สกลนคร ร้อยเอ็ด น่ำน เชียงรำย ชัยนำท 
อ่ำงทอง ลพบุรี ปทุมธำนี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว ปรำจีนบุรี นครนำยก ระยองและจังหวัดพัทลุง 
           3. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอำรักขำพืชจังหวัดเพชรบูรณ์ สกลนครและจังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ ได้ลง
พ้ืนที่ตรวจสอบกำรระบำด แจ้งเตือนกำรระบำดให้แก่เกษตรกรอ้ำเภออ่ืนๆ ได้ทรำบ รณรงค์อบรมเกษตรกรในกำรผลิตและขยำย
เชื้อรำไตรโคเดอร์ม่ำ ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน พร้อมทั้งแนะน้ำให้เกษตรกรหมั่นส้ำรวจแปลงอย่ำงสม่้ำเสมอ 
  2) เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  
 รำยงำนของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2557 พ้ืนที่มันส้ำปะหลังยืนต้น 54 จังหวัด จ้ำนวน 4,990,413 ไร่ 
พบกำรระบำดของศัตรูมันส้ำปะหลัง 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้ง และไรแดงมันส้ำปะหลังพ้ืนที่ระบำดรวม 3,568 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ .07 ของพ้ืนที่ยืนต้น 
           เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
           พ้ืนที่ระบำดสัปดำห์นี้ 415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ยืนต้น พบกำรระบำดในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัด
กำญจนบุรี ระยอง และจังหวัดนครรำชสีมำ พื้นที่ระบำดลดลง 94 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 509 ไร่) เนื่องจำกกำรรณรงค์ควบคุมและ
ฝนตกในบำงพ้ืนที่ โดยระบำดในมันส้ำปะหลังอำยุ 1 - 4 เดือน 57  ไร่ อำยุ 4 - 8 เดือน 244 ไร่ และมำกกว่ำ 8 เดือน 114 ไร่ 
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           ไรแดงมันส าปะหลัง 
           พ้ืนที่ระบำดสัปดำห์นี้ 3,153 ไร่ พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ อ้ำเภอสูงเนิน (ต้ำบลนำกลำง มะเกลือเก่ำ 
มะเกลือใหม่ และต้ำบลสูงเนิน ) จ้ำนวน  1,018 ไร่  อ้ำเภอด่ำนขุนทด (ต้ำบลบ้ำนเก่ำและต้ำบลห้วยบง )  จ้ำนวน 2,135 ไร่ 
เนื่องจำกสภำพแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
การด าเนินงาน  
 1) รณรงค์ควบคุมโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีระบำด 

2) ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi จ้ำนวน 282,480 คู ่ควบคุมพ้ืนที่ระบำดได้ 5,650 ไร่  
- ตำมพ้ืนที่ระบำด จ้ำนวน 260,880 คู่ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพ้ืนที่ 5,217.6 ไร่  
- แบบครอบคลุมพ้ืนที่(ตำมGrid) จำนวน 21,600 คู ่ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพ้ืนที่ 432 ไร่  

3) ปล่อยแมลงช้ำงปีกใส จ้ำนวน 349,840 คู่ ควบคุมพ้ืนที่ระบำดได้ 24,054 ไร่  
- ตำมพ้ืนที่ระบำด จ้ำนวน 228,390 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 22,839 ไร่  
- แบบครอบคลุมพ้ืนที่ (ตำมGrid) จำนวน 121,450 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพ้ืนที่ 1,215 ไร่  

4) กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ยได้ให้ทุกจังหวัดติดตำมสถำนกำรณ์เพลี้ยแป้งในพ้ืนที่เสี่ยง 20 จังหวัด 
ได้แก่ นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลรำชธำนี ขอนแก่น กำฬสินธุ์ อุดรธำนี เลย เพชรบูรณ์ ก้ำแพงเพชร นครสวรรค์ 
อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี กำญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว และจังหวัดปรำจีนบุรี 

5) กลุ่มอำรักขำพืช ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ ได้จัดท้ำมำตรกำรในกำรควบคุมไรแดง 
 การคาดการณ ์ 
 จำกกำรรำยงำนสภำพอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำ ในระยะนี้จะมีฝนตกในเขตภำคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงรำย 
แม่ฮ่องสอน ) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ) และภำคใต้  
ในพ้ืนที่ฝนตกควำมชื้นสูง จะช่วยลดปริมำณของเพลี้ยแป้งและไรแดง ในพื้นที่อ่ืนอำจเกิดสภำวะฝนทิ้งช่วง ดังนั้นในเขตพ้ืนที่ฝน
ทิ้งช่วงเกิน 2 สัปดำห์ ให้เฝ้ำระวังกำรระบำดของเพลี้ยแป้งและไรแดง 
 3) ศัตรูมะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรด  
 รำยงำนรำยงำนของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2557 พ้ืนที่ปลูกมะพร้ำว 49 จังหวัด 1,265,973 ไร่ 
พ้ืนที่กำรระบำดของศัตรูมะพร้ำว 3 ชนิด 101,973 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของพ้ืนที่ปลูก ดังนี้ 

หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบำด 20 จังหวัด 57,336 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของพ้ืนที่ปลูก กำรระบำดลดลง 746 ไร่  
(สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ 58,082 ไร่) พ้ืนที่ระบำด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (46,843 ไร่) สุรำษฎรธ์ำนี (4,707 ไร่) ชลบุรี  
(1,904 ไร่) สมุทรสำคร (1,107 ไร่) และเพชรบุรี (1,131 ไร่) กำรระบำดลดลงเนื่องจำกผลของกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล้ำต้น และกำรปล่อย
แตนเบียนควบคุม ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกชุก สภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง 

แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบำด 20 จังหวัด 40,851 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของพ้ืนที่ปลูก กำรระบำดลดลง 76 ไร่ 
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 40,927 ไร่) พ้ืนที่ระบำด 5 อันดับได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (33,748 ไร่) นครศรีธรรมรำช (1,588 ไร่)  
สุรำษฎร์ธำนี (1,201 ไร่) จังหวัดสมุทรสงครำม (955 ไร่) และชลบุรี (929 ไร่) กำรระบำดลดลงเนื่องจำกผลของกำรฉีดสำรเคมี
เข้ำล้ำต้น และกำรปล่อยแตนเบียนควบคุม ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกชุก สภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง 

ด้วงแรด พ้ืนที่ระบำด 13 จังหวัด 2,747 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่ปลูก กำรระบำดเพ่ิมขึ้น 17 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
2,730 ไร่) พ้ืนที่ระบำด 5 อันดับได้แก่ จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี (1,457 ไร่) สมุทรสงครำม (759 ไร่) ตรำด (212 ไร่) สมุทรสำคร (97 ไร่)  
และฉะเชิงเทรำ (69 ไร่) กำรระบำดลดลงเนื่องจำกผลของกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล้ำต้น และกำรปล่อยแตนเบียนควบคุม ประกอบกับช่วงนี้
มีฝนตกชุก สภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง 
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การด าเนินงาน  
การควบคุมหนอนหัวด า  
1. ปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor  
 1.1 สัปดำห์นี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยจ้ำนวน 3,750,000 ตัว จังหวัดชลบุรี จ้ำนวน 54,000 ตัว    

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้ำนวน 8,000 ตัว จังหวัดรำชบุรี  จ้ำนวน 200 ตัว จังหวัดเพชรบุรี  จ้ำนวน 120,000 ตัว  
และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ้ำนวน 154,600 ตัว 

 1.2  ปล่อย ในพ้ืนที่ระบำด 20 จังหวัด โดย ศจช. 160 ศูนย ์รวมจ้ำนวน 553,635,687 ตัว ( จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
383,490,370 ตัว จังหวัดอ่ืนๆ 19 จังหวัด 170,145,317 ตัว ) 

2. ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้ำนวน 200 แผ่น และจังหวัดสมุทรสำคร จ้ำนวน 2,000 แผ่น 
3. ปล่อยแตนเบียน Goniosus sp. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยจ้ำนวน 1,000 ตัว  
การควบคุมแมลงด าหนาม 
1. ปล่อยแตนเบียน  Asecodes hispiranum ในจังหวัดตรำด 5,000 มัมมี่ 
การควบคุมด้วงแรด 
1. กำรจัดกำรโดยแนะน้ำและถ่ำยทอดควำมรู้กำรควบคุมเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร 
การคาดการณ ์ 

 1. หนอนหัวด้ำและแมลงด้ำหนำม ผลจำกกำรควบคุมและตัดวงจร โดยกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล้ำต้นมะพร้ำวและปล่อยแตน
เบียนควบคุม ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกับมีฝนตกในหลำยพ้ืนที่ สภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง ท้ำให้กำรระบำดใน
พ้ืนที่ควบคุมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังมีกำรระบำดเพ่ิมข้ึนนอกพื้นที่ควบคุม 
 2. ด้วงแรด ยังมีแนวโน้มกำรระบำดเพ่ิมข้ึน เนื่องจำกยังมีแหล่งขยำยพันธุ์ของด้วงแรดมะพร้ำว และกำรควบคุมไม่
ต่อเนื่อง 
2. การให้ความช่วยเหลือ 
 2.1 การสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ า 
 ปัจจุบันมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ า จ านวน 46 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด แบ่งเป็น  

- เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่นำปี ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 42 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดมหำสำรคำม(2) กำฬสินธุ์(11) ชัยนำท(6)  
สิงห์บุรี(3) นครสวรรค์(2) พิษณุโลก(3) แพร่(5) ก้ำแพงเพชร(10) 

- เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่พืชไร่ ในพ้ืนที่ 1 จังหวัด 3 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย(3) 
- เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่อุปโภค-บริโภค ในพ้ืนที่ 1 จังหวัด 1 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดชัยนำท(1) 

 2.2 สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง 
 1) ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าวันที่ 7 สิงหาคม 2557 

- ขณะนี้มีกำรตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง จ้ำนวน 10 หน่วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำก พิษณุโลก ขอนแก่น 
นครรำชสีมำ ลพบุรี กำญจนบุรี สระแก้ว อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
 - วันนี้มีกำรขึ้นบินปฏิบัติกำรฝนหลวง 10 หน่วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำก พิษณุโลก ขอนแก่น นครรำชสีมำ 
ลพบุรี กำญจนบุรี สระแก้ว อ้ำเภอหำดใหญ่ จงัหวัดสงขลำ และอ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้ำให้มีฝนตก 30 จังหวัด 
ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ล้ำพูน ล้ำปำง ส ุโขทัย ตำก แพร่ อุตรดิตถ์ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนำท อ่ำงทอง อุทัยธำนี 
กำญจนบุรี พระนครศรีอยุธยำ สุพรรณบุรี ปรำจีนบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี นครนำยก เพชรบุรี รำชบุรี 
สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สมุทรสำคร และยะลำ   
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 2) สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง  
ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ – 7 สิงหำคม 2557 จ้ำนวน 17 หน่วย ได้แก่ จังหวัด

นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงใหม่ ตำก พิษณุโลก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว สงขลำ สุรำษฏร์ธำนี อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อุดรธำนี บุรีรัมย์ กำญจนบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมรำช และจังหวัดนครรำชสีมำ  

ขึ้นปฏิบัติกำรฝนหลวง จ้ำนวน 167 วัน 3,920 เที่ยวบิน (5,435:55 ชั่วโมงบิน) มีฝนตก 158 วัน จังหวัดที่มีรำยงำน 
ฝนตกรวม 73 จงัหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน ล้ำปำง ล้ำพูน แพร่ พะเยำ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์ ก้ำแพงเพชร อุทัยธำนี นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนำท สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ เลย อุดรธำนี 
หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น กำฬสินธุ์ สกลนคร มุกดำหำร มหำสำรคำม หนองคำย บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อ้ำนำจเจริญ นครพนม อุบลรำชธำนี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ ตรำด สมุทรปรำกำร จันทบุรี นครนำยก 
กำญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี รำชบุรี สมุทรสงครำม ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส สงขลำ ยะลำ สตูล ปัตตำนี 
กระบี่ พังงำ ตรัง พัทลุง ชุมพร สุรำษฏร์ธำนี ภูเก็ต 

3. สภาพอากาศ 
 3.1 พยากรณ์อากาศประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 

 ร่องมรสุมพำดผ่ำนตอนบนของประเทศพม่ำ ลำว และเวียดนำม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้ำลังปำนกลำงยังคงพัด
ปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ลักษณะเช่นนี้ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจำยถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 
60-70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือตอนบน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ตอนบน 
โดยเฉพำะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก หนองคำย บึงกำฬ สกลนคร นครพนม ปรำจีนบุรี 
สระแก้ว จันทบุรี ตรำด ระนอง และพังงำ ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนสะสมที่ตกต่อเนื่อง 
ส้ำหรับทะเลอันดำมันมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ชำวเรือควรเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง  
 อนึ่ง พำยุไต้ฝุ่น “หะลอง” (HALONG) บริเวณมหำสมุทรแปซิฟิก ก้ำลังเคลื่อนตัวไปทำงทิศเหนือเข้ำสู่ทำงตอนใต้ของ
ประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่จะเดินทำงไปบริเวณดังกล่ำวในช่วงวันที่ 8-9 สิงหำคม 2557 ขอให้ตรวจสอบลักษณะอำกำศก่อนออกเดินทำงด้วย 
โดยพำยุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย  
 3.2 ปริมาณฝนรายวัน 
 

 

 

 

 

 
                7 ส.ค. 47                         6 ส.ค. 57                      5 ส.ค. 57                      4 ส.ค. 57                    3 ส.ค. 57  26  
ก.ค. 57          
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 3.3 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 
 ช่วงวันที่ 8-12 ส.ค. 2557 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้ำลังปำนกลำงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทยและอ่ำวไทย 
ประกอบกับมีหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำปกคลุมประเทศเวียดนำมตอนบน  ลักษณะเช่นนี้ท้ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกอยู่ใน
เกณฑ์กระจำย และมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก  
 ช่วงวันที่ 13-14 ส.ค. 2557 ร่องมรสุมพำดผ่ำนตอนบนของประเทศพม่ำ ประเทศลำว และประเทศเวียดนำม 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทยและอ่ำวไทย จะมีก้ำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท้ำให้
บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมข้ึน  
 ส้ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนจะมีก้ำลังปำนกลำง โดยมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ตลอดช่วง  
 อนึ่ง พำยุไต้ฝุ่น “หะลอง” (HALONG) บริเวณมหำสมุทรแปซิฟิก ก้ำลังเคลื่อนตัวไปทำงทิศเหนือเข้ำสู่ประเทศญี่ปุ่น 
ผู้ที่จะเดินทำงไปบริเวณดังกล่ำวในช่วงวันที่ 8-10 สิงหำคม 2557 ขอให้ตรวจสอบลักษณะอำกำศก่อนออกเดินทำงด้วย โดยพำยุ
นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย  
ข้อควรระวัง   ช่วงวันที่ 13-14 ส.ค. 2557 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส าหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้
ด้วย 
 4. สถานการณ์น้ า 
 4.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า  

สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง (481 แห่ง) มีปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 37,104 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
50 (ปริมำตรน้้ำใช้กำรได้ 13,301 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2556 (39,216 ล้ำน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 53) น้อยกว่ำปี 2556 จ้ำนวน 2,112 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 335.06 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำ
ระบำย จ้ำนวน 165.40 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 37,587 ล้ำน ลบ.ม. 

สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 34,802 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมำตรน้้ำใช้กำรได้ 
11,299 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24) ปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2556 (36,943 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53)  
น้อยกว่ำปี 2556 จ้ำนวน 2,141 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 262.42 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำระบำย จ้ำนวน  
127.50 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 35,524 ล้ำน ลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่ำงฯ มีปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 8,039 ล้ำน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 32 (ปริมำตรน้้ำใช้กำรได้ 1,343 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7) ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ 71.63 ล้ำน ลบ.ม.  
ปริมำณน้้ำระบำย 19.88 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 16,832 ล้ำน ลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ า 
ปริมาตรน้ าในอ่างฯ ปริมาตรน้ าใช้การได ้ ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ าระบาย ปริมาณน้ า

รับได้อีก ปริมาตรน้ า % น้ าเก็บกัก ปริมาตรน้ า % น้ าใช้การได้ วันนี้ เมื่อวาน วันนี้ เมื่อวาน 

ภูมิพล 4,180 31 380 4 15.54 15.50 6.00 6.00 9,282 
สิริกิติ ์ 3,602 38 752 11 48.50 36.45 11.08 11.06 5,908 
ภูมิพล+สิริกิติ ์ 7,782 34 1,132 7 64.04 51.95 17.08 17.06 15,190 
แควน้อยฯ 160 17 117 13 5.95 4.15 1.73 1.73 779 
ป่ำสักฯ 97 10 94 10 1.64 0.00 1.07 1.07 863 
รวม 4 อ่าง 8,039 32 1,343 7 71.63 56.10 19.88 19.86 16,832 

 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 10 อ่างฯ มีดังนี้ อ่ำงเก็บน้้ำ 
 แม่กวงอุดมธำรำ (14%) แควน้อยบ้ำรุงแดน (17%) ห้วยหลวง (24%) จุฬำภรณ ์(25%) อุบลรัตน์ (28%) ล้ำพระเพลิง (11%)  
ป่ำสักชลสิทธิ์ (10%) ทับเสลำ (16%) คลองสียัด (18%) บำงพระ (26%) 
 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่างฯ มีดังนี้ อ่ำงเก็บน้้ำสิรินธร(84%) 
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 4.2 สภาพน้ าท่า  
แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย-ปกติ 
แม่น้ าน่าน ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

 แม่น้ ายม ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์นอ้ย ยกเว้น ที่สถำนี Y.16 บ้ำนบำงระก้ำ อ.บำงระก้ำ จ.พิษณุโลก ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑม์ำก 
แม่น้ ามูล ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
แม่น้ าพระสทึง ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ าบางปะกง ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑม์ำก 
แม่น้ าท่าตาป ีแม่น้ าโก-ลก  แม่น้ าท่าตะเภา ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑป์กต ิ
แม่น้ าคลองตันหยงมัส ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย  

 แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 483 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 483 ลบ.ม./วินำที) ระดับน้้ำ+19.39 ม.รทก.  
ต่้ำกว่ำตลิ่ง 6.81 เมตร 
 เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 55 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 60 ลบ.ม./วินำที) ระดับน้้ำเหนือเขื่อน 
+16.15 ม.รทก. (เมื่อวำน +16.15 ม.รทก.) ระดับน้้ำท้ำยเข่ือน +5.70 ม.รทก. (เมื่อวำน +5.77 ม.รทก.) 
 รับน้ าเข้าระบบส่งน้ าทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 204 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 202 ลบ.ม./วินำท)ี  
คลองชัยนำท-ป่ำสัก (ปตร.มโนรมย์) 154 ลบ.ม./วินำที คลองชัยนำท-อยุธยำ (ปตร.มหำรำช ) 44 ลบ.ม./วินำที) คลองเล็กอ่ืนๆ  
6 ลบ.ม./วินำที โดยรับน้้ำเข้ำคลองระพิพัฒน์ 57 ลบ.ม./วินำที 
 รับน้ าเข้าระบบส่งน้ าทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 223 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 264 ลบ.ม./วินำที) คลองมะขำม
เฒ่ำอู่ทอง (ปตร.มะขำมเฒ่ำ-อู่ทอง) 31 ลบ.ม./วินำที แม่น้้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 80 ลบ.ม./วินำที แม่น้้ำน้อย (ปตร.บรมธำตุ)  
80 ลบ.ม./วินำที คลองเล็กอ่ืนๆ 32 ลบ.ม./วินำที 
 อ าเภอบางไทร สถานี C.29 A ปริมำณน้้ำไหลผ่ำนเฉลี่ย 85 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 87 ลบ.ม./วินำที) 
 เขื่อนพระรามหก ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 13 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 13 ลบ.ม./วินำที) 

 4.3 คุณภาพน้ า 
กรมชลประทำนได้ติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพน้้ำในแม่น้้ำเจ้ำพระยำ 3 จุด ดังนี้ 

จุดเฝ้าระวัง ค่าออกซิเจนละลายในน้ า 
(มิลลิกรัม/ลิตร)ณ วันที่ 27 ก.ค. 57 

ความเค็ม (กรัม/ลิตร) 
ณ วันที่ 8 ส.ค. 57 

เกณฑ์ 

1. ปำกคลองส้ำแล จ.ปทุมธำนี 3.17 0.16 ปกติ 

2. ท่ำน้้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี 0.45 0.59 
ค่ำ DO ต่้ำกว่ำเกณฑ์, 

ค่ำควำมเค็มปกติ 

3. ท่ำน้้ำกรมชลประทำนสำมเสน กทม. 1.03 0.27 
ค่ำ DO ต่้ำกว่ำเกณฑ์, 

ค่ำควำมเค็มปกติ 
หมายเหต ุ:   - ค่าออกซิเจนละลายในน้ า (Do) ไม่ต่ ากว่า 2 มิลลิกรมั/ลติร 

- ค่าความเค็มของน้ า ส าหรบัการเกษตร ไม่เกิน 2 กรมั/ลติร ส าหรับการท าน้ าประปา ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร 


