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รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
วันที 4 กุมภาพันธ์ 2559 

1. สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
 1.1 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ(ภัยแล้ง) จ านวน 15 จังหวัด 73 อ าเภอ 377 ต าบล 3,403 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัด 
เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พะเยา นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์
กาญจนบุรี และสระแก้ว  
 ปัจจุบันยังคงเหลือ จ านวน 14 จังหวัด 55 อ าเภอ 290 ต าบล 2,666 หมู่บ้าน 

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 อตุรดิตถ์ 1         2         15       เมอืงพะเยา ดอกค าใต้ แมใ่จ จุน ภูกามยาว เชียงค า

5 พะเยา 6         30       201     เมอืงอตุรดิตถ์

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด

6 ขอนแกน่ 10       57       536     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 

12 บุรีรัมย์ 2         6         23       เมอืงบุรีรัมย์ พลับพลาชัย

ภำคกลำง 1 จังหวัด

13 กาญจนบุรี 2         7         42       พนมทวน ศรีสวัสด์ิ ห้วยกระเจา

ภำคตะวันออก 1 จังหวัด

14 สระแกว้ 3         16       146     โคกสูง วัฒนานคร ตาพระยา

รวม 14 จังหวัด 55       290     2,666   

ที่ จังหวัด
จ ำนวน

รำยชื่ออ ำเภอทีป่ระกำศเขตภัยพิบตัฯิ

ท่ีมา  : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ก.พ. 59 
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 1.2 สถานการณ์ภัย ปี 2558 

 ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 

 1.3 สถานการณ์ศัตรูพืช  

ศัตรูพืช 
พื้นที่ระบาด เปรียบเทียบกับ

สัปดาห์ที่ผ่านมา 
20 ม.ค. 59 (ไร)่ 

หมายเหต ุ
จังหวัด ไร ่

1. ศัตรูข้าว - -  พื้นที่ปลูก 66 จังหวัด จ านวน 6.26 ล้านไร ่ 
  1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล - - ลดลง 25 ไร ่ ไม่มีพื้นที่ระบาด 
  1.2 โรคไหม้ - - - ไม่มีพื้นที่ระบาด 
2. ศัตรูมันส าปะหลัง 5 8,562  พื้นที่มันส าปะหลังยืนต้น 54 จังหวัด จ านวน 8.24 ล้านไร่  
   2.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 2 79 ลดลง 8 ไร ่ พื้นที่ระบาด ได้แก่ ระยอง นครราชสีมา 
   2.2 ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลัง 3 8,264 เพิ่มขึ้น 1,921 ไร ่ พื้นที่ระบาด ได้แก่ ลพบุรี ชลบุร ีนครราชสีมา  
   2.3 ปัญหาไรแดง 3 201 เพิ่มขึ้น 2 ไร ่ พื้นที่ระบาด ได้แก่ กาญจนบุรี มุกดาหาร นครราชสีมา  
3. ศัตรูมะพร้าว  129,457  พื้นที่ปลูก 54 จังหวัด จ านวน 1.29 ล้านไร่ 
   3.1 หนอนหัวด า 25 74,836 เพิ่มขึ้น 66 ไร ่ พื้นที่ระบาดมาก 5 อันดบั ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (60,991 ไร่) 

สุราษฎร์ธานี (6,210 ไร)่ ชลบุรี (2,544 ไร่) เพชรบุรี (1,442 ไร่) 
ฉะเชิงเทรา (1,046 ไร)่ 

   3.2 แมลงด าหนาม 22 51,947 เพิ่มขึ้น 606 ไร ่ พื้นที่ระบาดมาก 5 อันดับ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (40,444 ไร่) 
ชลบุรี (2,506 ไร)่ ชุมพร (2,812 ไร)่ นครศรีธรรมราช (2,159 ไร)่ 
สุราษฎรธ์าน ี(1,802 ไร)่ 

   3.3 ด้วงแรด 17 2,674  ลดลง 161 ไร ่ พื้นที่ระบาดมาก 5 อันดับ ได้แก ่จังหวดัสุราษฏร์ธาน ี
(1,504 ไร)่ ฉะเชิงเทรา (355 ไร)่ สมุทรสงคราม (164 ไร)่ 
พังงา (192 ไร)่ และจังหวัดตราด (163 ไร)่ 

ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 59  

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
ชนิดภัย พ้ืนที่เสียหาย 

(ไร่) 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) มูลค่าความเสียหาย  

(ล้านบาท) ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ รวม 
2.1 อุทกภัย 298,307 103,275.23 133,261.47 3,967.01 240,503.70 1,097.47 
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 1,270,047 468,928.96 56,656.33 0 525,585.30 3,730.65 
รวม 2,777,001 784,935.77 5,000,835.03 5,820.41 5,791,591.21 13,197.78 

ที่มา : ศูนย์ปฏบิัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล กสก. 28 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    37,503      268,881      23,039       6,386      298,307     337.07    31,656     228,241     257.00

2. ฝนแล้ง(ฝนทิง้ชว่ง) พ.ค. – ก.ย. 58 17    98,971      368,631    836,536       3,480   1,208,647  1,376.40    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      7,693       18,682       25.17

4. ศัตรูพชืระบาด ม.ค. – ธ.ค. 58 7      5,003       19,533       2,637          543        22,714       25.68        445        2,846         3.37

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

6. ภัยแล้ง ต.ค. 58 - ปจัจุบนั 15 139,691 1,259,054  10,993     -           1,270,047 1,190.42 112       1,682       1.93        

รวม 288,938 1,919,253  881,124  18,501    2,818,878 2,955.54 112,778 1,152,296 1,315.24  

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 6 คัน ปริมาณน้ าสะสม 6,110,000 ลิตร ในพื้นที่ 3 จังหวัด  
 3.3 สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
  หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 - 21 ม.ค. 2559 มีการขึ้นบินปฏิบัติการจ านวน 19 วัน  
มีฝนตก 18 วัน คิดเป็นร้อยละ 94 ขึ้นบินปฏิบัติการ จ านวน 94 เที่ยวบิน (147:30 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 17 จังหวัด 

4. พยากรณ์อากาศ 
 4.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย" 
  ช่วงวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 3-6 องศา
เซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนี้ไว้ด้วย บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง 
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 
 4.2 พยากรณ์อากาศประจ าวัน 
  ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนในเกณฑ์เป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย โดยในช่วงวันที่ 5-8 
กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตอนบนของภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส 
 4.3 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (ช่วงวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2559) 
 ช่วงวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2559 บริเวณประเทศไทยอุณหภูมิสู งขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ส าหรับภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นในระยะนี้ ส าหรับภาคใต้มีฝนในเกณฑ์เป็นแห่งๆถึงกระจาย  
 ช่วงวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2559 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไป ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และอ่าวไทยจะมี
คลื่นสูง 2-4 เมตร  
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย  
5. สถานการณ์น้ า 
 5.1 สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า 
  สภาพน้ าในอา่งเกบ็น้ าขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ปริมาตรน้ าในอา่งฯ 40,265 ล้าน ลบ.ม. คิดเปน็ร้อยละ 54 (ปริมาตรน้ าใชก้ารได ้
16,462 ลา้น ลบ.ม. คิดเปน็ร้อยละ 32) ปริมาตรน้ าในอา่งฯ เทียบกบัป ี2558 (45,785 ล้าน ลบ.ม. คดิเปน็รอ้ยละ 61) น้อยกวา่ป ี2558 
จ านวน 5,520 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ จ านวน 24.42 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย จ านวน 61.01 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 9,797 40 3,058 17 70 873 292 33 208 26 77 25,588 10,089 39 3,266 17 15,499

ตอน. 12 8,323 3,457 42 1,807 27 265 1,999 1,127 56 977 53 277 10,322 4,584 44 2,784 33 5,738

กลาง 3 1,360 561 41 501 39 15 141 67 48 64 46 18 1,501 628 42 565 39 873

ตะวันตก 2 26,605 17,503 66 4,226 32 8 132 37 28 28 23 10 26,737 17,540 66 4,254 32 9,197

ตะวันออก 5 1,173 700 60 620 57 51 689 390 57 351 54 56 1,862 1,090 59 971 56 772

ใต้ 4 8,194 5,926 72 4,229 66 39 584 408 70 393 69 43 8,778 6,334 72 4,622 66 2,444

รวม 33 70,370    37,944 54 14,441 31 448 4,418 2,321 53 2,021 49 481 74,788 40,265 54 16,462 32 34,523

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 10,094 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 
(ปริมาตรน้ าใช้การได้ 3,398 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นรอ้ยละ 19) ปริมาณน้ าไหลลงอา่งฯ 11.42 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(90%)  
 5.4 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 9 อ่างฯ มีดังนี้ อ่างเก็บน้ า 
แม่งัดฯ(24%) แม่กวงฯ(12%) กิ่วลม(27%) กิ่วคอหมา(15%) ห้วยหลวง(21%) 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 าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

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 4,766 35 966 10 7.25 0.27 5.00 5.00 8,696

สิริกต์ิิ 4,523 48 1,673 25 3.78 4.05 10.01 10.29 4,987

ภูมิพล+สริิกิต์ิ 9,289 40 2,639 16 11.03 4.32 15.01 15.29 13,683

แควน้อยฯ 359 38 316 35 0.38 0.62 1.04 1.04 580

ป่าสักชลสิทธ์ิ 446 46 443 46 0.01 0.01 1.74 1.74 514

รวม ภูมิพล สริิกิต์ิ

แควน้อยฯ ป่ำสกัฯ

อา่งเกบ็น้ า

4.953,39810,094 41

ปริมาณน้ าไหลลงอา่งฯปริมาตรน้ าใช้การได้ปริมาตรน้ าในอา่งฯ

19 11.42

ปริมาณน้ าระบาย

18.0717.79 14,777

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

ควำมเค็ม

(กรัม/ลิตร)

0.18  - ค่าความเค็มของน้ าส าหรับการเกษตรไม่เกนิ 2 กรัม/ลิตร
ขอ้มูล ณ 4 ก.พ. 59 (08.00 น.)  - ค่าความเค็มของน้ าส าหรับการผลิตน้ าประปาไม่เกนิ 0.25 กรัม/ลิตร

1.16
ขอ้มูล ณ 4 ก.พ. 59 (08.00 น.)

1.65
ขอ้มูล ณ 4 ก.พ. 59 (08.00 น.)

2.87
ขอ้มูล ณ 4 ก.พ. 59 (08.00 น.)

หมำยเหตุเกณฑ์แม่น้ ำ จดุเฝ้ำระวัง

เจำ้พระยำ

เจำ้พระยำ สะพานพระนัง่เกล้า จ.นนทบรีุ ปกติ

ปกติ

ปกติ

สูงกว่ำเกณฑ์

มำตรฐำน

ปากคลองส าแล จ.ปทมุธานีเจำ้พระยำ

ทา่น้ ากรมชลประทานสามเสน กทม.

ทา่น้ านนทบรีุ  จ.นนทบรีุเจำ้พระยำ

ระดับน้ ำ ระดับน้ ำ  + สูงกวำ่ตลิ่ง + เพ่ิมข้ึนจำกเมื่อวำน

4 ก.พ. 59 3 ก.พ. 59 - ต่ ำกวำ่ตลิ่ง - ลดลงจำกเมื่อวำน

อ.เชียงแสน  จ.เชียงรำย 11.80 1.95 2.01 -9.85 -0.06 ลดลง

อ.เชียงคำน  จ.เลย 17.40 4.86 5.52 -12.54 -0.66 ลดลง

อ.เมือง  จ.หนองคำย 12.20 3.22 3.77 -8.98 -0.55 ลดลง

อ.เมือง  จ.นครพนม 12.70 2.62 2.43 -10.08 0.19 เพิม่ขึน้

อ.เมือง  จ.มุกดำหำร 12.80 2.63 2.46 -10.17 0.17 เพิม่ขึน้

อ.โขงเจยีม  จ.อุบลรำชธำนี 15.50 2.67 2.59 -12.83 0.08 เพิม่ขึน้

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. 
เข่ือนสิริกิติ์ 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 
ปัจจุบนัใช้น้ าไปแล้ว 4,160 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 ของแผนจัดสรรน้ า ส่วนในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เข่ือนภูมิพล สิริกิติ ์แคว
น้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใชน้้ าไป 17.79 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง ปัจจุบัน ใช้น้ าไปแลว้ 1,528 ล้าน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 53 ของแผนจัดสรรน้ า 
 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 4,160 37 
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 1,100 1,385 400 15 2,900 1,528 53 

หมายเหตุ : ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจา้พระยา จัดสรรน้ าเพื่อการเกษตรส าหรับพืชท่ีปลูกไว้เดิม เช่น ไม้ผล และอ้อย 

7. สถานการณ์การเพาะปลูกขา้ว ณ วันที่ 27 มกราคม 2559  
 7.1 ผลการปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
    หน่วย : ล้านไร่ 

 พ้ืนที่  พ้ืนที่  พ้ืนที่
 เก็บเก่ียว  รอเก็บเก่ียว  เสียหำย

ในเขตชลประทาน             14.83            14.10               0.67             0.06               1.80               1.53
นอกเขตชลประทาน             47.44            46.61               0.52             0.31  -  - 
รวม             62.27            60.71               1.19             0.37               1.80               1.53
ในเขตชลประทาน               6.40              6.36               0.02             0.02               1.76               1.52
นอกเขตชลประทาน               5.56              5.43               0.06             0.07  -  - 
รวม             11.96            11.79              0.08             0.09               1.76               1.52

 พ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว
นำปตี่อเน่ือง

ทัง้ประเทศ

ลุ่มน้ ำ
เจำ้พระยำ

พ้ืนที่  พ้ืนทีป่ลูก
 พ้ืนทีป่ลูกนำปี

ต่อเน่ือง

 
 ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 59)  

 7.2 ผลการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2558/59 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 27 มกราคม 2559) 
  หน่วย : ล้านไร่ 

ข้ำวนำปรงั พืชไร-่พืชผัก รวม
เพ่ิมข้ึนจำก

สัปดำหท์ีแ่ล้ว
ในเขตชลประทาน               3.06              0.38               3.44             0.26
นอกเขตชลประทาน               1.43              1.23               2.66             0.36
รวม               4.49              1.61               6.10             0.62
ในเขตชลประทาน               1.88              0.05               1.93             0.11
นอกเขตชลประทาน               0.82              0.32               1.14             0.22
รวม               2.70              0.37               3.07             0.33

พ้ืนที่

ทัง้ประเทศ

ลุ่มน้ ำ
เจำ้พระยำ

 
ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค.59) 


