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รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
วันที่ 28 มกราคม 2559 

1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
 1.1 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ(ภัยแล้ง) จ านวน 14 จังหวัด 71 อ าเภอ 371 ต าบล 3,380 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัด 
เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พะเยา นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาญจนบุรี
และสระแก้ว  
  ปัจจุบันยังคงเหลือ จ านวน 13 จังหวัด 60 อ าเภอ 333 ต าบล 3,092 หมู่บ้าน (เปรียบเทียบทั่วประเทศ 74,965 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 4.12 ดังนี้  

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บำ้น

ภำคเหนือ 5 จังหวัด

1 เชียงราย 1         6         64       พาน

2 เชียงใหม่ 2         4         19       ดอกเต่า สันก าแพง

3 พษิณุโลก 3         14       73       วังทอง วัดโบสถ์ บางกระทุ่ม

4 พะเยา 6         30       201     เมอืงพะเยา ดอกค าใต้ แมใ่จ จุน ภูกามยาว เชียงค า

5 อตุรดิตถ์ 1         2         15       เมอืงอตุรดิตถ์

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด

6 ขอนแกน่ 16       104     979     พระยืน สีชมพ ูแวงใหญ่ บ้านแฮด เวียงเกา่ ชนบท  ชุมแพ แวงน้อย บ้านฝาง 

มญัจาคีรี หนองนาค า ภูเวียง เปือยน้อย พล หนองสองห้อง เมอืงขอนแกน่

7 นครราชสีมา 8         53       613     ขามสะแกแสง คง บัวลาย แกง้สนามนาง โนนไทย ด่านขุนทด โนนสูง เทพารักษ์

8 นครพนม 2         6         54       นาหว้า โพนสวรรค์

9 มหาสารคาม 4         27       311     กนัทรวิชัย โกสุมพสัิย ชื่นชม เชียงยืน

10 ร้อยเอด็ 5         34       331     สุวรรณภูม ิธวัชบุรี เกษตรวิสัย อาจสามารถ หนองพอก

11 สุรินทร์ 6         28       238     ศรีณรงค์ เมอืงสุรินทร์ ศรีขรภูม ิสนม เขวาสินริทร์ ท่าตูม 

ภาคกลาง

12 กาญจนบุรี 3         9         48       พนมทวน ศรีสวัสด์ิ ห้วยกระเจา

ภาคตะวันออก

13 สระแกว้ 3         16       146     โคกสูง วัฒนานคร ตาพระยา

รวม 13 จังหวัด 60       333     3,092   

ที่ จังหวัด
จ ำนวน

รำยชื่ออ ำเภอทีป่ระกำศเขตภัยพิบตัฯิ

 
ท่ีมา  : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ม.ค. 59 
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 1.2 สถานการณ์ภัย ปี 2558 

  ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร ข้อมูล ณ วันที ่21 มกราคม 2559 

 1.3 สถานการณ์ศัตรูพืช  

ศัตรูพืช 
พื้นที่ระบาด เปรียบเทียบกับ

สัปดาห์ที่ผ่านมา 
6 ม.ค. 59 (ไร)่ 

หมายเหต ุ
จังหวัด ไร ่

1. ศัตรูข้าว 1 25  พื้นที่ปลูก 66 จังหวัด จ านวน 6.24 ล้านไร ่ 
  1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 1 25 ลดลง 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ พัทลุง 
  1.2 โรคไหม้ - - - ไม่มีพื้นที่ระบาด 
2. ศัตรูมันส าปะหลัง 7 6,629  พื้นที่มันส าปะหลังยืนต้น 54 จังหวัด จ านวน 8.56 ล้านไร่  
   2.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 3 87 เพิ่มขึ้น 27 ไร ่ พื้นที่ระบาด ได้แก่ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา 
   2.2 ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลัง 3 6,343 เพิ่มขึ้น 57 พื้นที่ระบาด ได้แก่ ลพบุรี ชลบุร ีนครราชสีมา  
   2.3 ปัญหาไรแดง 3 199 เพิ่มขึ้น 164 ไร ่ พื้นที่ระบาด ได้แก่ กาญจนบุรี สกลนคร นครราชสีมา  
3. ศัตรูมะพร้าว  128,946  พื้นที่ปลูก 54 จังหวัด จ านวน 1.29 ล้านไร่ 
   3.1 หนอนหัวด า 25 74,770 เพิ่มขึ้น 902 ไร ่ พื้นที่ระบาดมาก 5 อันดับ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (60,830 ไร่) 

สุราษฎร์ธานี (6,276 ไร)่ ชลบุรี (2,544 ไร่) เพชรบุรี (1,442 ไร่) 
ฉะเชิงเทรา (1,046 ไร)่ 

   3.2 แมลงด าหนาม 22 51,341 เพิ่มขึ้น 4 ไร ่ พื้นที่ระบาดมาก 5 อันดับ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (40,410 ไร่) 
ชลบุรี (2,483 ไร)่ ชุมพร (2,249 ไร)่ นครศรีธรรมราช (2,159 ไร)่ 
สุราษฎรธ์าน ี(1,807 ไร)่ 

   3.3 ด้วงแรด 17 2,835  ลดลง 52 ไร ่ พื้นที่ระบาดมาก 5 อันดับ ได้แก ่จังหวดัสุราษฏร์ธาน ี
(1,509 ไร)่ ฉะเชิงเทรา (355 ไร)่ สมุทรสงคราม (320 ไร)่ 
พังงา (192 ไร)่ และจังหวัดตราด (163 ไร)่ 

ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 59  

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
ชนิดภัย พ้ืนที่เสียหาย 

(ไร่) 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) มูลค่าความเสียหาย  

(ล้านบาท) ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ รวม 
2.1 อุทกภัย 295,865 103,095.02 133,245.23 2,627.60 238,967.85 1,071.31 
2.2 ฝนแล้ง/ฝนท้ิงช่วง 1,208,647 212,731.58 4,810,917.23 1,853.40 5,025,502.21 8,369.66 
2.3 ภัยแล้ง 513,908 206,462.05 22,034.75 0 228,496.80 1,629.98 
รวม 2,018,420 522,288.65 4,966,197.21 4,481 5,492,966.86 11,016.95 

ที่มา : ศูนย์ปฏบิัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล กสก. 14 ม.ค. 59) 

 

 เกษตรกร

(รำย)
 ข้ำว (ไร)่  พืชไร ่(ไร)่

 พืชสวน

และอ่ืนๆ 

(ไร)่

 รวม (ไร)่
วงเงิน 

(ล้ำนบำท)

 

เกษตรกร

(รำย)

 พ้ืนที ่(ไร)่
 วงเงิน 

(ล้ำนบำท)

1. อทุกภัย พ.ค. – ธ.ค.58 38    37,409      268,450      23,040       6,325    297,815     336.49    31,552     227,738     256.41

2. ฝนแล้ง(ฝนทิง้ชว่ง) พ.ค. – ก.ย. 58 17    98,971      368,631    836,536       3,480  1,208,647  1,376.37    72,797     900,371   1,026.98

3. วาตภัยและพายุลูกเหบ็ ม.ค. – ธ.ค. 58 42      7,693         3,153       7,906       7,623      18,682       25.17      7,617       18,563       25.04

4. ศัตรูพชืระบาด ม.ค. – ธ.ค. 58 7      3,237       10,069       2,637          543      13,249       15.15        426        2,750         3.08

5. อคัคีภัย ม.ค. – ธ.ค. 58 11          77              -              13          469          482        0.80          75           474         0.79

6. ภัยแล้ง ต.ค. 58 - ปจัจุบนั 14 119,093 1,063,080  6,281      -          1,069,360 1,190.42 112       1,682       1.93        

รวม 266,480 1,713,382  876,413   18,440    2,608,235 2,944.40 112,579 1,151,578 1,314.23  

ชนิดภัย ช่วงภัย

พ้ืนที่

กำรเกษตร

ประสบภัย

(จงัหวดั)

ส ำรวจพบควำมเสียหำย ช่วยเหลือเกษตรกร
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3. การให้ความช่วยเหลือ 
 3.1 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ า ปัจจุบันสนับสนุนเครื่องสูบน้ า เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีและเพื่อการ อุปโภค-บริโภค จ านวน 53 เครื่อง 
ในพื้นที่ 15 จังหวัด 
 3.2 การสนับสนุนรถบรรทุกน้ า ปัจจุบันสนับสนุนรถบรรทุกน้ า จ านวน 7 คัน ปริมาณน้ าสะสม 33,264,800 ลิตร ในพื้นที่ 5 จังหวัด  
 3.3 สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
  หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 22 พ.ย. 2558 มีการขึ้นบินปฏบิัติการ
จ านวน 14 วัน มีฝนตก 13 วัน คิดเป็นร้อยละ 92.85 ขึ้นบินปฏิบัติการ จ านวน 66 เที่ยวบนิ (108:15 ชั่วโมงบนิ) จังหวัดที่มีรายงาน
ฝนตกรวม 11 จังหวัด 

4. พยากรณ์อากาศ 
 4.1 พยากรณ์อากาศประจ าวัน 
  บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงไป ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย 
 4.2 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (ช่วงวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559) 
 ช่วงวันที่ 28-31 มกราคม 2559 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้าโดยมี
หมอกหนาในบางพื้นที่  
 ช่วงวันที่ 1-3 กมุภาพันธ์ 2559 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีอากาศเย็นลง ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วน
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 28-31 มกราคม 2559 ขอให้ประชาชนขับขี่ยวดยานพาหนะระมัดระวังอันตรายในการสัญจร
ผ่านบริเวณที่หมอกหนาไว้ด้วย 
5. สถานการณ์น้ า 
 5.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า 
  สภาพน้ าในอา่งเกบ็น้ าขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ปริมาตรน้ าในอา่งฯ 41,621 ล้าน ลบ.ม. คิดเปน็ร้อยละ 54 (ปริมาตรน้ าใชก้ารได ้
16,818 ลา้น ลบ.ม. คิดเปน็รอ้ยละ 33) ปริมาตรน้ าในอา่งฯ เทียบกบัป ี2558 (46,329 ล้าน ลบ.ม. คดิเปน็รอ้ยละ 62) น้อยกวา่ป ี2558 
จ านวน 5,708 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 22.87 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย จ านวน 61.21 ลา้น ลบ.ม.  

 
 
 
 
 

ความจุ ความจุ ความจุ รับได้อกี

ที ่ % % ที ่ % % ที ่ % % 

รนก. รนก. ใช้การ รนก. รนก. ใช้การ รนก. รนก. ใช้การ (ล้าน ม.3)

เหนือ 7 24,715 9,861 40 3,122 17 70 873 296 34 212 27 77 25,588 10,157 40 3,334 18 15,431

ตอน. 12 8,323 3,528 42 1,878 28 265 1,999 1,162 58 1,012 55 277 10,322 4,690 45 2,890 34 5,632

กลาง 3 1,360 576 42 516 40 15 141 67 48 64 46 18 1,501 643 43 580 40 858

ตะวันตก 2 26,605 17,616 66 4,339 33 8 132 38 29 29 24 10 26,737 17,654 66 4,368 32 9,083

ตะวันออก 5 1,173 720 61 640 59 51 689 402 58 363 56 56 1,862 1,122 60 1,003 58 740

ใต้ 4 8,194 5,945 73 4,248 66 39 584 410 70 395 69 43 8,778 6,355 72 4,643 66 2,423

รวม 33 70,370    38,246 54 14,743 31 448 4,418 2,375 54 2,075 50 481 74,788 40,621 54 16,818 33 34,167

ในอา่งฯ ใช้การ ในอา่งฯ ในอา่งฯใช้การ

จ านวน

(แหง่)

ปริมาตรน้ า
จ านวน

(แหง่)

ปริมาตรน้ า

ใช้การ

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

ภาค

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวม

จ านวน

(แหง่)

ปริมาตรน้ า
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 5.2. สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์  
  อ่างเก็บน้ าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ าในอ่างฯ 10,171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 
(ปริมาตรน้ าใช้การได้ 3,475 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นรอ้ยละ 19) ปริมาณน้ าไหลลงอา่งฯ 6.13 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย 17.79 ล้าน ลบ.ม. 

 5.3 อ่างเกบ็น้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ ์มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 2 อ่างฯ มีดังนี ้อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล(95%) 
และประแสร์(92%)  
 5.4 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 9 อ่างฯ มีดังนี้ อ่างเก็บน้ า 
แม่งัดฯ(24%) แม่กวงฯ(12%) กิ่วลม(26%) กิ่วคอหมา(15%) ห้วยหลวง(22%) อุบลรัตน์(28%) ทับเสลา(30%) กระเสียว(28%) และ
ปราณบุรี(28%) 
 5.5 สภาพน้ าท่า 

แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน ปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์น้อย 
แม่น้ ามูล ปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์น้อย 
แม่น้ าท่าตะเภา แม่น้ าตาปี ปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ าโก–ลก แม่น้ าคลองตันหยงมัส ปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์มาก 

5.6 คุณภาพน้ า  

 

 5.7 สถานการณ์น้ าในแม่น้ าโขง  

 

ปริมาณน้ า

ปริมาตรน้ า % น้ าเกบ็กกั ปริมาตรน้ า % น้ าใช้การ วันนี้ เมือ่วาน วันนี้ เมือ่วาน รับได้อกี

ภูมพิล 4,788 36 988 10 1.32 2.75 5.00 5.00 8,674

สิริกต์ิิ 4,561 48 1,711 26 3.53 3.60 10.01 10.09 4,949

ภูมิพล+สริิกิต์ิ 9,349 41 2,699 17 4.85 6.35 15.01 15.09 13,623

แควน้อยฯ 362 39 319 36 1.28 0.80 1.04 1.04 577

ป่าสักชลสิทธ์ิ 460 48 457 48 0.00 0.00 1.74 1.74 500

รวม ภูมิพล สริิกิต์ิ

แควน้อยฯ ป่ำสกัฯ

อา่งเกบ็น้ า

7.153,47510,171 41

ปริมาณน้ าไหลลงอา่งฯปริมาตรน้ าใช้การได้ปริมาตรน้ าในอา่งฯ

19 6.13

ปริมาณน้ าระบาย

17.8717.79 14,700

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

ควำมเค็ม

(กรัม/ลิตร)

0.16  - ค่าความเค็มของน้ าส าหรับการเกษตรไม่เกนิ 2 กรัม/ลิตร
ขอ้มูล ณ 28 ม.ค. 59 (08.00 น.)  - ค่าความเค็มของน้ าส าหรับการผลิตน้ าประปาไม่เกนิ 0.25 กรัม/ลิตร

0.55
ขอ้มูล ณ 28 ม.ค. 59 (08.00 น.)

0.70
ขอ้มูล ณ 28 ม.ค. 59 (08.00 น.)

1.08
ขอ้มูล ณ 28 ม.ค. 59 (08.00 น.)

หมำยเหตุเกณฑ์แม่น้ ำ จดุเฝ้ำระวัง

เจำ้พระยำ

เจำ้พระยำ สะพานพระนัง่เกล้า จ.นนทบรีุ ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปากคลองส าแล จ.ปทมุธานีเจำ้พระยำ

ทา่น้ ากรมชลประทานสามเสน กทม.

ทา่น้ านนทบรีุ  จ.นนทบรีุเจำ้พระยำ

ระดับน้ ำ ระดับน้ ำ  + สูงกวำ่ตลิ่ง + เพ่ิมข้ึนจำกเมื่อวำน

28 ม.ค. 59 27 ม.ค. 59 - ต่ ำกวำ่ตลิ่ง - ลดลงจำกเมื่อวำน

อ.เชียงแสน  จ.เชียงรำย 11.80 3.44 3.75 -8.36 -0.31 ลดลง

อ.เชียงคำน  จ.เลย 17.40 5.62 5.50 -11.78 0.12 เพิม่ขึน้

อ.เมือง  จ.หนองคำย 12.20 2.52 2.00 -9.68 0.52 เพิม่ขึน้

อ.เมือง  จ.นครพนม 12.70 1.41 1.38 -11.29 0.03 เพิม่ขึน้

อ.เมือง  จ.มุกดำหำร 12.80 1.66 1.66 -11.14 0.00 ทรงตัว

อ.โขงเจยีม  จ.อุบลรำชธำนี 15.50 2.03 2.10 -13.47 -0.07 ลดลง

สถำนี ระดับตลิ่ง แนวโน้ม
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6. การจัดสรรน้ าในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 
 แผนการใช้น้ าจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 (วันที่ 1 พ.ย. 2558 ถึง
30 เม.ย. 2559) ณ วันที่ 1 พ.ย. 2558 ปริมาตรน้ าต้นทนุสามารถใช้การได้ จ านวน 20,035 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ า 
ทั้งประเทศจ านวน 11,120 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดสรรน้ าในลุ่มเจา้พระยา 2,900 ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วยเข่ือนภูมิพล 800 ล้าน ลบ.ม. 
เขื่อนสิริกิติ์ 1,600 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน 200 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 300 ล้าน ลบ.ม.  

ผลการจัดสรรน้ า (อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง) ทั้งประเทศ ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง ปัจจุบัน 
ใช้น้ าไปแลว้ 3,621 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ปา่สักฯ) วันนี้
ใช้ไป 17.79 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง ปัจจุบัน ใช้น้ าไปแล้ว 1,403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ของแผนการ
จัดสรรน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
 หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

พ้ืนที ่
แผนการจัดสรรน้ าในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ( 1 พ.ย. 58 – 30 เม.ย. 59) ผลการจัดสรรน้ า 

อุปโภค-
บริโภค 

รักษาระบบนิเวศ
และอ่ืนๆ 

การเกษตร อุตสาหกรรม รวม ปริมาตรน้ า 
% แผน 

จัดสรรน้ า 

ทั้งประเทศ 2,173 5,487 3,264 196 11,120 3,621 33 
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 1,100 1,385 400 15 2,900 1,403 48 

หมายเหตุ : ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจา้พระยา จัดสรรน้ าเพื่อการเกษตรส าหรับพืชท่ีปลูกไว้เดิม เช่น ไม้ผล และอ้อย 

7. สถานการณ์การเพาะปลูกขา้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2559   
 7.1 ผลการปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
    หน่วย : ล้านไร่ 

 พ้ืนที่  พ้ืนที่  พ้ืนที่
 เก็บเก่ียว  รอเก็บเก่ียว  เสียหำย

ในเขตชลประทาน             14.82            14.05               0.71             0.06               1.80               1.40
นอกเขตชลประทาน             47.44            46.24               0.89             0.31  -  - 
รวม             62.26            60.29               1.60             0.37               1.80               1.40
ในเขตชลประทาน               6.40              6.34               0.04             0.02               1.76               1.38
นอกเขตชลประทาน               5.56              5.36               0.13             0.07  -  - 
รวม             11.96            11.70               0.17             0.09               1.76               1.38

 พ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว
นำปตี่อเน่ือง

ทัง้ประเทศ

ลุ่มน้ ำ
เจำ้พระยำ

พ้ืนที่  พ้ืนทีป่ลูก
 พ้ืนทีป่ลูกนำปี

ต่อเน่ือง

 
 ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 59)  

 7.2 ผลการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2558/59 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 20 มกราคม 2559) 
  หน่วย : ล้านไร่ 

ข้ำวนำปรงั พืชไร-่พืชผัก รวม
เพ่ิมข้ึนจำก

สัปดำหท์ีแ่ล้ว
ในเขตชลประทาน               2.81              0.37               3.18             0.20
นอกเขตชลประทาน               1.20              1.10               2.30             0.22
รวม               4.01              1.47              5.48             0.42
ในเขตชลประทาน               1.77              0.05               1.82             0.02
นอกเขตชลประทาน               0.68              0.24               0.92             0.11
รวม               2.45              0.29               2.74             0.13

พ้ืนที่

ทัง้ประเทศ

ลุ่มน้ ำ
เจำ้พระยำ

 
ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.59) 


