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รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
วันที ่26 สิงหาคม 2557 

1. สถานการณ์ภัย 
1.1 อุทกภัย    ปัจจุบันยังมีมีน้้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่้ำของ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำยและจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน

ระดับน้้ำลดลงกลับเข้ำสู่สภำวะปกติแล้ว 
1.2 ฝนทิ้งช่วง  1 จังหวัด เกษตรกร 2,096 รำย พ้ืนที่ 24,600 ไร่ อยู่ระหว่ำงเสนอ ก.ช.ภ.จ. 

1.3 วาตภัย ประสบภัย 33 จังหวัด ด้ำนพืช 32 จังหวัด ส้ำรวจพบควำมเสียหำยแล้ว 23,483 ไร่ เกษตรกร 8,393 รำย 
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 33.65 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 19.84 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร 13.81 ล้ำนบำท  
ด้ำนประมง 1 จังหวัด พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย เป็นกระชัง 324 ตำรำงเมตร เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำม
เสียหำย ด้ำนปศุสัตว์ ไม่มีรำยงำนผลกระทบ 
 1.4 ศัตรูพืชระบาด 
 1) ศัตรขู้ำว พ้ืนทีร่ะบำด 1 จังหวัด จ้ำนวน 21 ไร่ 
 2) เพลี้ยแป้งมันส้ำปะหลัง พ้ืนที่ระบำด 3 จังหวัด จ้ำนวน 560 ไร่ เพ่ิมข้ึนจำกสัปดำห์ก่อน 105 ไร่ 
 3) ศัตรูมะพร้ำว ได้แก่ หนอนหัวด้ำ แมลงด้ำหนำม ดว้งแรด พ้ืนที่ระบำดรวม 98,782 ไร่ ลดลงจำกสัปดำห์ก่อน 97 ไร่ 
 2. การให้ความช่วยเหลือ 
  2.1 สนับสนุนเครื่องสูบน้้ำ 44 เครื่อง ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 
  2.2 ปฏิบัติกำรฝนหลวงวันที่ 25 ส.ค. 57 ขึ้นบินปฏิบัติกำร 8 หน่วย มีฝนตก 24 จังหวัด 
 3. สภาพอากาศ 
 พยากรณ์อากาศประจ าวัน ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ลักษณะเช่นนี้ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจำยถึงเกือบทั่วไป  
ร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่งในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
ขอให้ประชำชนโดยเฉพำะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ น่ำน เลย อุดรธำนี ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร หนองคำย บึงกำฬ 
อ้ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี พังงำ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักไว้ด้วย 
  4. สถานการณ์น้ า 
  สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ มีปริมำตรน้้ำ 52% น้้ำใช้กำรได้ 27% น้อยกว่ำปี 2556 จ้ำนวน 3,442 ล้ำน ลบ.ม. 
ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ 136.28 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำระบำย 64.06 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 33,975 ล้ำน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่ำงฯ มีปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 36% น้้ำใช้กำรได้ 13% 
ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ 53.82 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำระบำย 11.10 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 15,897 ล้ำน ลบ.ม. 
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 8 อ่างฯ  
  อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 2 อ่างฯ 
 คุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา จุดตรวจ ปำกคลองส้ำแล จ.ปทุมธำนี ควำมเค็ม อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 จุดตรวจท่าน้ ากรมชลประทานสามเสน กทม. ควำมเค็ม อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1.1 อุทกภัย 

ปัจจุบันเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ภาคเหนือและภาคใต้ จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดเชียงราย พ้ืนที่ประสบภัย 1 อ้ำเภอ คืออ้ำเภอเวียงป่ำเป้ำ ปัจจุบันระดับน้้ำลดลงกลับเข้ำสู่สภำวะปกติแล้ว 
จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ประสบภัย 1 อ้ำเภอ คืออ้ำเภอกะทู้ บริเวณถนนพระภูเก็ต ถนนหน้ำวัดกะทู้ เทศบำลเมืองกะทู้และ

ถนนผังเมืองสำย ก ชุมชนนำใน ถนนรำษฏร์อุทิศ 200 ปี เทศบำลเมืองป่ำตอง ปัจจุบันระดับน้้ำลดลงกลับเข้ำสู่สภำวะปกติแล้ว 
 ผลกระทบด้านการเกษตร ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2557 

ช่วงภัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึง ปัจจุบัน 
ประสบภัย 21 จังหวัด ได้แก่ จงัหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน ล าปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครพนม มุกดาหาร ยโสธร เลย  

ศรีสะเกษ สกลนคร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชุมพร พังงา และระนอง 
ด้ำนพืช 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน ล้ำปำง สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม มุกดำหำร ยโสธร เลย ศรีสะเกษ 

สกลนคร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี และชุมพร เกษตรกรได้รับผลกระทบ 100,150 รำย พ้ืนที่
กำรเกษตรประสบภัย 718,787 ไร่ แบ่งเป็นข้ำว 594,676 ไร่ พืชไร่ 116,429 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 7,682 ไร่ ส้ำรวจพบควำม
เสียหำยแล้ว เกษตรกร 10,949 รำย พ้ืนที่กำรเกษตรเสียหำย 71,328 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 45,835 ไร่ พืชไร่ 26,489 ไร่ พืชสวนและ
อ่ืนๆ 844 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 82.08 ล้ำนบำท (ช่วยเหลือ 2.19 ล้ำนบำท)  

ด้ำนประมง 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน ยโสธร มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี กรุงเทพฯ 
ตรำด พังงำ และ ระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,082 รำย พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย เป็นปลำทุกชนิด 2,894 ไร่  
กุ้ง/ปู/หอยทะเล 132 ไร่ และกระชัง 3,902 ตำรำงเมตร อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำมเสียหำย 

ด้ำนปศุสัตว์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย น่ำนและยโสธร เกษตรกรได้รับผลกระทบ 200 รำย สัตว์ได้รับผลกระทบ  
3,092 ตัว สัตว์ปีก 2,586 ตัว สัตว์อ่ืนๆ 506 ตัว อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำมเสียหำย 

 1.2 ฝนทิ้งช่วง 
พ้ืนที่เสียหำย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกร 2,096 รำย พ้ืนที่ 24,600 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 28.06 ล้ำนบำท 

อยู่ระหว่ำงเสนอ ก.ช.ภ.จ. 

 1.3 วาตภัย 
  ช่วงภัยเดือนธันวาคม 2556 ถึงปัจจุบัน  
  ด้ำนพืช จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 33 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 รำชบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ นครศรีธรรมรำช และจังหวัดสตูล เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 17,636 รำย พ้ืนที่ประสบภัย 51,869 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 10,792 พืชไร่ 16,920 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 24,157 ไร่  
  ส้ำรวจแล้วไม่เสียหำย 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ  
 ส้ำรวจพบควำมเสียหำย 32 จังหวัด เกษตรกร 8,393 รำย พ้ืนที่กำรเกษตรเสียหำย 23,483 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 6,760 ไร่ 
พืชไร่ 4,149 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 12,715 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 33.65 ล้ำนบำท (ช่วยเหลือ 19.84 ล้ำนบำท เสนอ รมว.กษ
เพ่ือของบกลำง 10.28 ล้ำนบำท กรมตรวจสอบ 2.62 ล้ำนบำท เสนอ กชภจ. 0.91 ล้ำนบำท ) 

 ด้ำนประมง 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 20 รำย พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำประสบภัย  
เป็นกระชัง 324 ตำรำงเมตร อยู่ระหว่ำงส้ำรวจควำมเสียหำย 
 ด้ำนปศุสัตว์ ไม่มีรำยงำนผลกระทบ 
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 1.4 สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2557 
 1) ศัตรูข้าว  
 พ้ืนที่ปลูกตำมรำยงำนของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2557 จ้ำนวน 70 จังหวัด มีพื้นท่ีปลูกข้ำว 
49,879,063 ไร่  
 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พบกำรระบำดในพ้ืนที่ อ้ำเภอปัว จังหวัดน่ำน พ้ืนที่ 21 ไร่ ในข้ำวอำยุ 40 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
เพลี้ยกระโดดสีน้้ำตำลประเภทปีกสั้น สำเหตุกำรระบำด จำกกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมจำกสถำนตรวจวัด (เจสด้ำ) บ้ำนห้วย
เดื่อ ต.ศรีภูมิ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน และข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยำ ย้อนหลังจำกวันที่ 7 – 13 สิงหำคม 2557 สภำพแวดล้อมโดยเฉลี่ย 
อุณหภูมิ 26.8 องศำเซลเซียส  ควำมชื้น 65 % ปริมำณฝน 0.085 มิลลิเมตร เป็นสภำพที่เพลี้ยกระโดดสีน้้ำตำลสำมำรถ
ขยำยพันธุ์เพ่ิมประชำกรโดยเฉพำะในข้ำวพันธุ์อ่อนแอ 
 โรคไหม้ในระยะกล้า – แตกกอ พ้ืนที่ระบำด 7,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของพ้ืนที่ปลูก พบกำรระบำดในพ้ืนที่ 
อ้ำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ้ำเภอวำริชภูมิ อ้ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอนิคมค้ำสร้อย  
อ้ำเภอหว้ำนใหญ่ จังหวัดมุกดำหำร และอ้ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยพบทั้งในนำหว่ำนและนำด้ำ ซึ่งสำเหตุมำ
จำกเกษตรกรปลูกข้ำวพันธ์อ่อนแอ ใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมำณมำก และใช้ปุ๋ยที่มีปริมำณไนโตรเจนที่สูง ท้ำให้ต้นข้ำวเกิดกำรแตกกอ
แน่นจนเกินไป และจำกกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมจำกสถำนตรวจวัด(เจสด้ำ) อ.ตระกำลพืชผล จ.อุบลรำชธำนี และข้อมูลกรม
อุตุนิยมวิทยำ ย้อนหลังจำกวันที่ 7-13 สิงหำคม  2557  สภำพแวดล้อมโดยเฉลี่ย อุณหภูมิ 26.83 องศำเซลเซียส ควำมชื้น 
89.68 % ปริมำณฝน 0.571 มิลลิเมตร  ยังเป็นสภำพที่เหมำะสมแก่กำรระบำดของโรคไหม้ 
 การคาดการณ์    
 กำรตรวจสภำพอำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำล่วงหน้ำ 7 วัน ( 19-25 สิงหำคม ๕๗ )  ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี 
สกลนคร มุกดำหำร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมำณฝนร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ  24-26 องศำเซลเซียส ควำมชื้น
มำกกว่ำ 80%ซึ่งเหมำะสมแก่กำรระบำดของโรคไหม้ข้ำว ดังนั้นอำจเกิดกำรระบำดเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบนและภำคเหนือตอนล่ำง 
 การด าเนินงาน  
 1. กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช ได้จัดท้ำข่ำวเตือนกำรระบำดโรคไหม้ข้ำวในระยะกล้ำถึงระยะแตกกอ 
ทำงเว็บไซด์กรมส่งเสริมกำรเกษตร และเว็บไซด์กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 
 2. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอำรักขำพืชจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอหล่มสักได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกำรระบำด 
แจ้งเตือนกำรระบำดให้แก่เกษตรกรอ้ำเภออ่ืนๆ ได้ทรำบ และรณรงค์พร้อมทั้งอบรมเกษตรกรในกำรผลิตและขยำยเชื้อรำ 
ไตรโครเดอร์มำ เพ่ือใช้ในกำรป้องกันก้ำจัด ลดกำรใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนในอัตรำสูง พร้อมทั้งแนะน้ำให้เกษตรกรหมั่นส้ำรวจแปลง
นำอย่ำงสม่้ำเสมอ 
 3. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอำรักขำพืชจังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอตระกำรพืชผล ได้จัดท้ำข่ำวเตือนกำร
ระบำดของโรคไหม้ข้ำวทำงเว็บไซด์ของจังหวัด และส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดได้ร่วมมือกับอำสำสมัครหมู่บ้ำนและศูนย์จัดกำร
ศัตรูพืชชุมชน ในกำรตรวจสอบพื้นท่ีระบำด และมีกำรให้ค้ำแนะน้ำในกำรป้องกันกำรก้ำจัดตำมหลักกำรชีววิธี 
 4. ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ท้ำกำรประสำนควำมร่วมมือกับศูนย์วิจัยข้ำวสกลนครในกำรตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินควำมเสียหำย และท้ำเรื่องแจ้งให้อ้ำเภอได้ทรำบและด้ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตขยำย
เชื้อรำไตรโคเดอร์มำและงดกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในกำรควบคุมโรคไหม้ข้ำว 
 5. ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดหนองคำย ได้ท้ำกำรประสำนควำมร่วมมือกับส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอโพธิ์ตำก โดยให้ต้ำบลท้ำ
กำรส้ำรวจติดตำมสถำนกำรณ์ พร้อมให้ค้ำแนะน้ำวิชำกำรกำรใช้สำรเคมีป้องกันก้ำจัด 
 6. ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน ได้ท้ำกำรประสำนควำมร่วมมือกับส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอปัว โดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มอำรักขำ
พืชได้สนับเชื้อรำบิวเวอร์เรียให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ในกำรก้ำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้้ำตำล 
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  2) เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  
 รำยงำนของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2557 พ้ืนที่มันส้ำปะหลังยืนต้น 54 จังหวัด จ้ำนวน 4,990,413 ไร่ 
พบกำรระบำดของศัตรูมันส้ำปะหลัง 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้ง และไรแดงมันส้ำปะหลังพ้ืนที่ระบำดรวม 2,290 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.04 ของพ้ืนที่ยืนต้น 
           เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
 พ้ืนที่ระบำดสัปดำห์นี้ 560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ยืนต้น (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 455 ไร่)กำรระบำดเพ่ิมขึ้น  
105 ไร่ ในพ้ืนที่ อ้ำเภอแก่งหำงแมว จ.จันทบุรี เนื่องจำกกำรตรวจสอบสภำพอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำในพ้ืนที่จันทบุรี
ย้อนหลัง 7 วัน เกิดสภำวะฝนทิ้งช่วงท้ำให้กำรระบำดของเพลี้ยแป้ง อีก 3 จังหวัด  ได้แก่จังหวัดกำญจนบุรี ระยอง  และจังหวัด
นครรำชสีมำ พื้นที่ระบำดยังคงเดิม โดยระบำดในมันส้ำปะหลังอำยุ 1 - 4 เดือน 235  ไร่ อำยุ 4 - 8 เดือน 211 ไร่ และมำกกว่ำ 
8 เดือน 114 ไร่ 
           ไรแดงมันส าปะหลัง 
           พ้ืนที่ระบำดสัปดำห์นี้ 1,730 ไร่ พบกำรระบำดในพ้ืนที่  อ้ำเภอด่ำนขุนทด (ต้ำบลบ้ำนเก่ำและต้ำบลห้วยบง )จังหวัด
นครรำชสีมำ เนื่องจำกกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมจำกสถำนีตรวจวัด(เจสด้ำ) ห้วยบง อ้ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 
ย้อนหลัง 7 วัน จำกวันที่ 7-13 สิงหำคม 2557 สภำะแวดล้อมโดยเฉลี่ย อุณหภูมิ 27.57 องศำเซลเซียส ควำมชื้น 72.87 % 
ปริมำณฝน 0.11 มิลลิเมตร ควำมเข้มแสง 475.27 w/m2  ยังเป็นสภำพที่เหมำะสมต่อกำรระบำดของไรแดง กำรระบำดยังคง
เดิม 
 การคาดการณ์  
            จำกกำรตรวจสภำพอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำล่วงหน้ำ 7 วัน ( 19-25สิงหำคม 57) ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ มี
ปริมำณฝน ร้อยละ 30-60 ของพ้ืนที่ จังหวัดระยองและจังหวัดกำญจนบุรี มีปริมำณฝน ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่อุณหภูมิ  
23-27 องศำเซลเซียส ควำมชื้นมำกกว่ำ 80๐% จำกสภำพดังกล่ำวจะช่วยลดปริมำณกำรระบำดของเพลี้ยแป้งและไรแดง  ใน
พ้ืนที่อ่ืนอำจเกิดสภำวะฝนทิ้งช่วง ดังนั้นในเขตพ้ืนที่ฝนทิ้งช่วงเกิน 2 สัปดำห์ ให้เฝ้ำระวังกำรระบำดของเพลี้ยแป้งและไรแดง 
 การด าเนินงาน  
 1) รณรงค์ควบคุมโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีระบำด 

2) ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi จ้ำนวน 282,480 คู ่ควบคุมพ้ืนที่ระบำดได้ 5,649.60 ไร่  
- ตำมพ้ืนที่ระบำด จ้ำนวน 260,880 คู่ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพ้ืนที่ 5,217.60 ไร่  
- แบบครอบคลุมพ้ืนที่(ตำมGrid) จำนวน 21,600 คู ่ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพ้ืนที่ 432 ไร่  

3) ปล่อยแมลงช้ำงปีกใส จ้ำนวน 349,840 คู่ ควบคุมพ้ืนที่ระบำดได้ 4,054.40 ไร่  
- ตำมพ้ืนที่ระบำด จ้ำนวน 228,390 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 2,839.90 ไร่  
- แบบครอบคลุมพ้ืนที่ (ตำมGrid) จำนวน 121,450 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพ้ืนที่ 1,214.50 ไร่  

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

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 
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 3) ศัตรูมะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรด  
 รำยงำนรำยงำนของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2557 พ้ืนที่ปลูกมะพร้ำว 50 จังหวัด 1,264,738 ไร่ 
พ้ืนที่กำรระบำดของศัตรูมะพร้ำว 3 ชนิด 98,782 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของพ้ืนที่ปลูก ดังนี้ 

หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบำด 22 จังหวัด 56,251 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.45 ของพ้ืนที่ปลูก กำรระบำดลดลงโดยเฉลี่ย 36 ไร่  
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 56,287 ไร่) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและจังหวัดสมทุรปรำกำร เนื่องจำกฝนตกต่อเนื่อง แต่ยังมีกำรระบำดเพ่ิมขึ้น  ในพ้ืนที่
จังหวัดรำชบุร ีเนื่องจำกฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่ระบำด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (45,933 ไร่) สรุำษฎร์ธำน ี(4,739 ไร่) ชลบุรี  
(1,904 ไร่) สมุทรสำคร (1,107 ไร่) และเพชรบุรี (901 ไร่)  

แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบำด 19 จังหวัด 39,785 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของพ้ืนที่ปลูก กำรระบำดลดลงโดยเฉลี่ย  
57 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 39,842 ไร่) ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ตรำดและจังหวัดนครศรีธรรมรำช เนื่องจำกฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ควำมชื้นสูงพ้ืนที่ระบำด 5 อันดับได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (32,688 ไร่) สุรำษฎร์ธำนี (1,268 ไร่) ชลบุรี (928 ไร่) 
นครศรีธรรมรำช (1,542 ไร่) และสมุทรสงครำม (955 ไร่)  

ด้วงแรด พ้ืนที่ระบำด 12 จังหวัด 2,746 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่ปลูก กำรระบำดลดลงโดยเฉลี่ย 4 ไร่ (สัปดำห์ที่
ผ่ำนมำ 2,746 ไร่) ในพ้ืนที่จังหวัดตรำด เนื่องจำกฝนตกหนักต่อเนื่องพ้ืนที่เปียกชื้นเป็นกำรท้ำลำยแหล่งอำศัยและขยำยพันธุ์  
พ้ืนที่ระบำด 5 อันดับได้แก่ จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี (1,478 ไร่) สมุทรสงครำม (759 ไร่) ตรำด (195 ไร่) สมุทรสำคร (97 ไร่)  และ
ฉะเชิงเทรำ (69 ไร่) กำรระบำดลดลงช่วงนี้มีฝนตกชุกในหลำยพ้ืนที่ ท้ำให้สภำพอำกำศมีควำมชื้นสูง และเกษตรกรดูแลรักษำแปลงเป็น
อย่ำงดี  
 การคาดการณ์ 
 จำกกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมจำกสถำนตรวจวัด(เจสด้ำ) บ้ำนทุ่งเคล็ด อ้ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้อมูลกรม
อุตุนิยมวิทยำ ย้อนหลังจำกวันที่ 7-13 ส.ค. 57  สภำพแวดล้อมโดยเฉลี่ย อุณหภูมิ 29.07 องศำเซลเซียส  ควำมชื้น 73.43 %  ไม่มีฝน
ตก ประกอบกับกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล้ำต้นมะพร้ำว มีผลในกำรควบคุมหนอนหัวด้ำได้ 90 วัน ซึ่งบัดนี้ครบก้ำหนดกำรออกฤทธิ์ของ
สำรเคมีแล้ว เป็นสภำพที่เหมำะสมในกำรระบำดของหนอนหัวด้ำมะพร้ำว แมลงด้ำหนำม แต่จำกกำรตรวจสอบสภำพอำกำศของกรม
อุตุนิยมวิทยำล่วงหน้ำ ๗ วัน ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีฝนตก 30-40% ของพ้ืนที่ ควำมชื้นมำกกว่ำ 80% อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
24-25องศำเซลเซียส ส่วนจังหวัดอ่ืนๆที่พบกำรระบำด มีฝนตกร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ จะช่วยลดควำมรุนแรงและกำรระบำดของศัตรู
มะพร้ำวทั้ง 3 ชนิด ได้ในระดับหนึ่ง 

   การด าเนินงาน  
การควบคุมหนอนหัวด า  
1. ปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor  
1.1 สัปดำห์นี้  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปล่อยจ้ำนวน 3,750,000 ตัว จังหวัดชลบุรี  จ้ ำนวน 92,500 ตัว    

 1.2  ปล่อย ในพ้ืนที่ระบำด 20 จังหวัด โดย ศจช. 160 ศูนย์ รวมจ้ำนวน 561,335,687 ตัว ( จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
390,990,370 ตัว จังหวัดอ่ืนๆ 19 จังหวัด 170,345,317 ตัว ) 

2. ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. 
 จังหวัดสมุทรสำคร จ้ำนวน 2,000 แผ่น 
3. ปล่อยแตนเบียน Goniosus sp. 
 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ้ำนวน 5,227 ตัว 
การควบคุมแมลงด าหนาม 
 ปล่อยแตนเบียน Tetrastichus brontispae .ในจังหวัดสมุทรสำคร 500 มัมมี่ 
การควบคุมด้วงแรด  
 กำรจัดกำรโดยแนะน้ำและถ่ำยทอดควำมรู้กำรควบคุมเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร 
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2. การให้ความช่วยเหลือ 
 2.1 การสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ า 
 ปัจจุบันมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ า จ านวน 44 เครื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด แบ่งเป็น  

- เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่นำปี ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 40 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก(3) แพร่(5) ก้ำแพงเพชร(10) มหำสำรคำม
(2) กำฬสินธุ์(11) สุพรรณบุรี(2) นครสวรรค์(2) พระนครศรีอยุธยำ(1) ชัยนำท (4) 

- 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 25 สิงหาคม 2557 

- ขณะนี้มีกำรตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง จ้ำนวน 10 หน่วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำก พิษณุโลก ขอนแก่น 
นครรำชสีมำ ลพบุรี กำญจนบุรี สระแก้ว อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
 - วันนี้มีกำรขึ้นบินปฏิบัติกำรฝนหลวง 8 หน่วย ได้แก่ จังหวัดตำก พิษณุโลก ขอนแก่น นครรำชสีมำ ลพบุรี 
กำญจนบุรี สระแก้ว และอ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้ำให้มีฝนตก 24 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ล้ำปำง ตำก 
ก้ำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ นครสวรรค์  ลพบุรี สระบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธำนี ชัยนำท สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี รำชบุรี และเพชรบุรี  

 2) สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง  
ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ – 25 สิงหำคม 2557 จ้ำนวน 17 หน่วย ได้แก่ จังหวัด

นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงใหม่ ตำก พิษณุโลก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ สุรำษฏร์ธำนี อ้ำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุดรธำนี บุรีรัมย์ กำญจนบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมรำช และนครรำชสีมำ  

ขึ้นปฏิบัติกำรฝนหลวง จ้ำนวน 185 วัน 4,418 เที่ยวบิน (6,421:55 ชั่วโมงบิน) มีฝนตก 176 วัน จังหวัดที่มีรำยงำน 
ฝนตกรวม 74 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธำนี นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนำท สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง เพชรบูรณ์ กำญจนบุรี สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ ล้ำปำง แพร่ พะเยำ พิษณุโลก น่ำน ล้ำพูน ตำก เชียงใหม่ เชียงรำย อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ก้ำแพงเพชร สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ พิจิตร ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร จันทบุรี นครนำยก ตรำด นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส 
สงขลำ ยะลำ สตูล ปัตตำนี กระบี่ พังงำ ตรัง พัทลุง สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร ระนอง เพชรบุรี รำชบุรี สมุทรสงครำม ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสำคร สมุทรปรำกำร เลย อุดรธำนี หนองบัวล้ำภู ขอนแก่น กำฬสินธุ์ สกลนคร มุกดำหำร มหำสำรคำม นครพนม หนองคำย 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ภูเก็ต 

3. สภาพอากาศ 
 3.1 พยากรณ์อากาศประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 

 ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน 
ประเทศไทย และอ่ำวไทย ลักษณะเช่นนี้ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจำยถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่  
กับมีฝนตกหนักบำงแห่งในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชนโดยเฉพำะ
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ น่ำน เลย อุดรธำนี ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร หนองคำย บึงกำฬ อ้ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ 
อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี  พั ง ง ำ  ภู เ ก็ ต  ก ร ะ บี่  แ ล ะ ต รั ง  ร ะ วั ง อั น ต ร ำ ย จ ำ ก ฝ น ต ก ห นั ก ไ ว้ ด้ ว ย  
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 ในช่วงวันที่ 27-28 สิงหำคม 2557 ร่องมรสุมจะมีก้ำลังแรงขึ้น ท้ำให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมำกขึ้นกับมีฝนตกหนักในหลำย
พ้ืนที ่ขอให้ประชำชนระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 
 3.2 ปริมาณฝนรายวัน 
 

 

 

 

 

 
                25 ส.ค. 47                      24 ส.ค. 57                       23 ส.ค. 57                  22 ส.ค. 57                     21 ส.ค. 57  26  

 3.3 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 
 ช่วงวันที่ 26-31 ส.ค. ถึง 1 ก.ย. 2557 ร่องมรสุมพำดผ่ำนประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย  
 ช่วงวันที่ 27- 29 ส.ค. 2557 ร่องมรสุมที่พำดผ่ำนจะมีก้ำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นท้ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิม
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจำยถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง  
 ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 27-29 ส.ค. 2557 ขอให้ประชำชนทั่วทุกภำคของประเทศไทย ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องไว้ด้วย 
 4. สถานการณ์น้ า 
 4.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า  

สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง (481 แห่ง) มีปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 38,631 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
52 (ปริมำตรน้้ำใช้กำรได้ 14,828 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2556 (42,238 ล้ำน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 57) น้อยกว่ำปี 2556 จ้ำนวน 3,607 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 167.92 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำ
ระบำย จ้ำนวน 94.01 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 36,060 ล้ำน ลบ.ม. 

สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 36,351 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมำตรน้้ำใช้กำรได้ 
12,848 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2556 (39,793 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57)  
น้อยกว่ำปี 2556 จ้ำนวน 3,442 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 136.28 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำระบำย จ้ำนวน  
64.06 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 36,975 ล้ำน ลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่ำงฯ มีปริมำตรน้้ำในอ่ำงฯ 8,974 ล้ำน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 36 (ปริมำตรน้้ำใช้กำรได้ 2,278 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 13) ปริมำณน้้ำไหลลงอ่ำงฯ 53.82 ล้ำน ลบ.ม.  
ปริมำณน้้ำระบำย 11.10 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน้้ำได้อีก 15,897 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 4,374 32 574 6 13.36 19.77 5.00 5.00 9,088 
สิริกิติ ์ 4,058 43 1,208 18 27.45 28.90 4.05 3.98 5,452 
ภูมิพล+สิริกิติ ์ 8,432 37 1,782 11 40.81 48.67 9.05 8.98 14,540 
แควน้อยฯ 326 35 283 32 6.62 8.49 1.30 1.30 613 
ป่ำสักฯ 216 23 213 22 6.39 10.23 0.75 0.75 744 
รวม 4 อ่าง 8,974 36 2,278 13 53.82 67.39 11.10 11.03 15,897 

 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 8 อ่างฯ มีดังนี้ อ่ำงเก็บน้้ำ 
 แม่กวงอุดมธำรำ (13%) ห้วยหลวง (29%) อุบลรัตน์ (28%) ล้ำพระเพลิง (8%) ป่ำสักชลสิทธิ์ (23%) ทับเสลำ (16%) คลองสียัด 
(21%) บำงพระ (23%) 
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 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 2 อ่างฯ มีดังนี้ อ่ำงเก็บน้้ำอูน(82%) 
สิรินธร(82%) 

 4.2 สภาพน้ าท่า  
แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย 
แม่น้ าน่าน ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

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

 แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 708 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 735 ลบ.ม./วินำที) ระดับน้้ำ+20.16 ม.รทก.  
ต่้ำกว่ำตลิ่ง 6.04 เมตร 
 เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 427 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 452 ลบ.ม./วินำที) ระดับน้้ำเหนือเขื่อน 
+16.20 ม.รทก. (เมื่อวำน +16.20 ม.รทก.) ระดับน้้ำท้ำยเข่ือน +8.96 ม.รทก. (เมื่อวำน +9.09 ม.รทก.) 
 รับน้ าเข้าระบบส่งน้ าทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 191 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 190 ลบ.ม./วินำที)  
คลองชัยนำท-ป่ำสัก (ปตร.มโนรมย์) 148 ลบ.ม./วินำที คลองชัยนำท-อยุธยำ (ปตร.มหำรำช ) 36 ลบ.ม./วินำที) คลองเล็กอ่ืนๆ  
7 ลบ.ม./วินำที โดยรับน้้ำเข้ำคลองระพิพัฒน์ 65 ลบ.ม./วินำที 
 รับน้ าเข้าระบบส่งน้ าทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 178 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 178 ลบ.ม./วินำที) คลองมะขำม
เฒ่ำอู่ทอง (ปตร.มะขำมเฒ่ำ-อู่ทอง) 15 ลบ.ม./วินำที แม่น้้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินำที แม่น้้ำน้อย (ปตร.บรมธำตุ)  
97 ลบ.ม./วินำที คลองเล็กอ่ืนๆ 36 ลบ.ม./วินำที 
 อ าเภอบางไทร สถานี C.29 A ปริมำณน้้ำไหลผ่ำนเฉลี่ย 481 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 470 ลบ.ม./วินำที) 
 เขื่อนพระรามหก ปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 14 ลบ.ม./วินำที (เมื่อวำน 14 ลบ.ม./วินำที) 

 4.3 คุณภาพน้ า 
กรมชลประทำนได้ติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพน้้ำในแม่น้้ำเจ้ำพระยำ 3 จุด ดังนี้ 

จุดเฝ้าระวัง ความเค็ม (กรัม/ลิตร) 
ณ วันที่ 26 ส.ค. 57 

เกณฑ์ 

1. ปำกคลองส้ำแล จ.ปทุมธำนี 0.12 ปกติ 

2. ท่ำน้้ำกรมชลประทำนสำมเสน กทม. 0.15 ปกติ 
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 


