
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพุธที่ 19 กันยายน  พ.ศ.2561 

ดีเดย์ 19 กันยาผันน ้าเข้าทุ่ง 13 จว. แก้มลิง ‘บางระก้า’ประเดิม 3 แสนไร่ 

กรมชลส่งจม.ด่วนถึงผู้ว่าฯ ตัดยอดน ้าเหนือลงเจ้าพระยา 
กักเก็บได้กว่า2พันล้านลบ.ม. 

อธิบดีกรมชลส่งหนังสือด่วนแจ้งผู้ว่าฯ 13 จว. ดีเดย์แผน
ตัดยอดน ้าหลากเข้าทุ่ง 13 แห่ง ลดปริมาณน ้าหลากลงพื นท่ีลุ่ม
เจ้าพระยา ประเดิมแก้มลิง “ทุ่งบางระก้า” พิษณุโลก แห่งแรก 
19 กันยายนตามด้วย9ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั งแต่20-30
กันยายนตามล้าดับ คาดกักน ้าได้กว่า 2 พันล้านลบ.ม. 

เมื่อวันท่ี 18 กันยายน นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ได้ท้าหนังสือด่วนท่ีสุด
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 13 จังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา รวมทั งปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สนทช.)ให้
ด้าเนินการตามแผนบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีลุ่มต่้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา ปี 2561 ท่ีเลื่อนเวลาเพาะปลูกข้าวนาปี 13 
ทุ่งให้เร็วขึ น ทั งนี  ปัจจุบันการเพาะปลูกพื นท่ี 1.496 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.442 ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้ว
เสร็จทั งหมดภายในเดือนกันยายนนี  เพื่อเตรียมใช้เป็นพื นท่ีรองรับน ้าชั่วคราว ท่ีตัดยอดน ้าหลากมาจาก
ภาคเหนือ 
 
ประเดิมผันข้าทุ่งบางระก้าแล้ว 

นายทองเปลวกล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์พายุมังคุด พบเคลื่อนผ่านจีนตอนใต้ และอ่อนก้าลังลง
เป็นความกดอากาศต่้ า ท่ีมณฑลยูนนาน แต่ตั งแต่วันนี ไปจนถึงวัน ท่ี  20 กันยายน ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังได้รับผลกระทบมีฝนมากขึ น รวมทั งเพิ่มก้าลังแรงให้พื นท่ีรับลมมรสุมด้าน
ตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนัก 

ดังนั น กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา เพื่อลดยอดปริมาณน ้าหลากท่ีจะ
ไหลลงพื นท่ีตอนล่าง และเตรียมพื นท่ีส้าหรับรองรับปริมาณฝนท่ีจะตกในพื นท่ี โดยใช้ระบบชลประทานรับน ้าเข้า
ทุ่งพื นท่ีลุ่มต่้าเจ้าพระยา ทั ง 13 ทุ่ง โดยจะเริ่มท่ีแก้มลิงทุ่งบางระก้า จ.พิษณุโลก ก่อนเป็นทุ่งแรก เพราะ
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว เริ่มตั งแต่วันท่ี 19 กันยายนเป็นต้นไป มีพื นท่ีรับน ้ารวม 3.82 แสนไร่ 
สามารถเก็บหน่วงน ้าได้ประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 
 
12ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาดีเดย์20กย. 

นายทองเปลวกล่าวต่อว่า ส้าหรับพื นท่ีลุ่มต่้าอีก 12 ทุ่งคือ พื นท่ีลุ่มต่้าลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง พื นท่ีรวม 
1.15 ล้านไร่ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้วประมาณ 1.06 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของพื นท่ี
เป้าหมาย คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จหมดภายในเดือนกันยายนนี  ก่อนปรับให้เป็นพื นท่ีรองรับน ้าหลากต่อไป 
โดยกรมชลประทานก้าหนดแผนให้วันท่ี 20 กันยายน เป็นวันเร่ิมต้นตัดยอดน ้าผ่านระบบชลประทานเข้าทุ่งต่างๆ
ก่อน 9 ทุ่ง ประกอบด้วย ทุ่งเชียงราก ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-



บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ส่วนพื นท่ีลุ่มต่้า ทุ่งโพธิ์พระยา ให้รับน ้าเข้าทุ่งตั งแต่วั นท่ี 30 
กันยายนเป็นต้นไป ส้าหรับพื นท่ีลุ่มต่้าทุ่งรังสิตใต้ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้พื นท่ี 101,190 ไร่รับน ้า
ผ่านทุ่ง 80 ลบ.ม.ต่อวินาที และทุ่งพระยาบันลือ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ เป็นการระบายน ้า
ผ่านทุ่ง มีพื นท่ี 95,494 ไร่ รับน ้าผ่านทุ่ง 100 ลบ.ม.ต่อวินาที 
 
ตัดยอดน ้า2พันล้านลบ.ม. 

“รวมพื นท่ีลุ่มต่้าทั ง 13 ทุ่ง สามารถเก็บกักน ้าได้รวมทั งหมดกว่า 2,000 พันล้านลบ.ม. โดยกรม
ชลประทาน จะระบายน ้าออกจากพื นท่ีลุ่มต่้าทั ง 13 ทุ่ง เพื่อให้เกษตรกรท้าการเกษตรในรอบต่อไปได้ทันตาม
ฤดูกาล”นายทองเปลวกล่าว และว่า การด้าเนินการเอาน ้าเข้าทุ่งต่างๆดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของ
ชาวบ้านในพื นท่ี ท่ีได้ท้าประชาแคมและมีมติร่วมกัน ให้น้าน ้าเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งแก้มลิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การหมักตอซังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การเกษตร และการประมง 

นอกจากนี  ยังส่งผลให้ปริมาณน ้าท่ีจะไหลผ่านด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนในพื นท่ีลุ่มต่้า บริเวณแม่น ้าน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ท่ีมักประสบกับปัญหาน ้า
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมท่ีอยู่อาศัยเป็นประจ้า ซึ่งการน้าน ้าเข้าไปในแต่ละทุ่ง ต้องควบคุมระดับน ้าในทุ่งให้อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสม เพราะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนท่ีจะตกลงมาในพื นท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยาใกล้ชิด 
 
เหนือ-อีสานฝนยังหนัก 

วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุมังคุด (MANGKHUT)”ว่า พายุดีเปรสชัน 
มังคุดท่ีปกคลุมมณฑลยูนนานของจีนได้อ่อนก้าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงแล้วแต่ยังท้าให้
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งตั งแต่วันนี ถึงวันท่ี 19 กันยายน 
ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกัน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มี
ก้าลังแรง ท้าให้บริเวณพื นท่ีรับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื นท่ี ขอให้ประชาชนระวังน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก น ้าล้นตลิ่ง รวมถึง
ดินโคลนถล่ม ขณะท่ีบริเวณอ่าวไทยและอันดามันยังมีคลื่นลมแรง คลื่นสูง 2-4 เมตร 
 
เชียงรายอ่วม-ตลาดดังจม 

ขณะท่ีสถานการณ์น ้าท่วมหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุมังคุดอย่างจ.
เชียงรายเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ท้าให้น ้าตามล้าน ้าสายต่างๆเอ่อล้นเข้าท่วมอ.แม่ฟ้าหลวง เทิง อ.ป่าแดด อ.
เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่สาย น ้าทะลักเข้าท่วมบ้านเรืองประชาชน พื นท่ีการเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะอ.แม่สาย ล้าน ้า
สายระดับน ้าเพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ท่วมตลาดทั งฝั่งไทยและเมียนมา โดยเฉพาะถนนใต้สะพานข้ามล้าน ้าสาย
ไทย-เมียนมา ระหว่างอ.แม่สาย จ.เชียงราย ของไทยกับจ.ท่าขี เหล็ก ประเทศเมียนมา และบางส่วนของตลาด
สายลมจอยฝ่ังไทยท้าให้ร้านค้าหลายแห่งต้องหยุดขายของ เร่งขนย้ายสิ่งของขึ นท่ีสูง เช่นเดียวกับ ฝั่งตลาดท่าล้อ 
จ.ท่าขี เหล็ก น ้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง ท้าให้ร้านค้าปิดร้านขนของหนีน ้า นอกจากนี  มีรายงานว่าน ้าจากเทือกเขา
ดอยนางนอนไหลบ่าลงมาเอ่อท่วมบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย ภายในซอย 4 และโรงเรียนบ้านจ้อง ทั งนี  นาย
ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้แต่ละพื นท่ีเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน และส้ารวจความ
เสียหาย 
 



น่าน-ล้าปางฝนหนัก-ดินถล่ม 
ท่ีจ.น่าน เกิดฝนตกหนักข้ามวันข้ามคืน วัดน ้าฝนสะสมได้ถึง 123 มิลลิเมตร ใน 3 อ้าเภอได้แก่ อ.เมือง 

ปัว และสองแคว แม่น ้าสาขาน ้าขึ นสูง และเกิดน ้าป่าไหลหลากท่วม 3 หมู่บ้านท่ี ต.ผาสิงห์ อ.เมือง น ้าสูงเกิน 50 
เซนติเมตร อ.ภูเพียงน ้าป่าหลากลงล้าน ้ากุยเอ่อท่วมหมู่บ้านห้วยไฮ หมู่ 14 ต.ฝายแก้ว อีกทั ง กระแสน ้ายังเชี่ยว
กรากเซาะถนนเสียหาย ขณะที่อ.ปัว หมู่บ้านปรางน ้าเซาะดินทรุดตัว ท้าให้เสาไฟฟ้าล้มและรถยนต์ของชาวบ้าน
ท่ีจอดไว้ไหลไปกับดินท่ีทรุดตัว สถานการณ์ขณะนี ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด เนื่องจากฝนยังตกเป็นระยะ และทาง
จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงบริเวณลาดเชิงเขา ทางน ้าไหลผ่าน และหุบเขา ระวังน ้าป่าและดินโคลน
ถล่ม เช่นเดียวกันท่ีจ.ล้าปางน ้าป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท และอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน ไหลลงล้าห้วยหลายแห่งและท่วมบ้านเรือน 10 หมู่ 8 ต้าบลใน อ.วังเหนือเดือดร้อนมาก กว่า 
300 หลังคาเรือน ระดับน ้าเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตร บางจุดลึกกว่า 1 เมตร เจ้าหน้าท่ีอ้าเภอลงพื นท่ีส้ารวจความ
เสียหายและช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะต.วังเหนือ ต.วังทอง และ ต.วังใต้ได้รับผลกระทบมากสุด โรงเรียนบ้าน
วังโป่ง ต.วังใต้ ประกาศปิดเรียนชั่วคราวในวันนี  
 

คอลัมน์รายงานพิเศษ : ใช้วิธีผสมผสานจัดการ‘ศัตรูมะพร้าว’  
กรมส่งเสริมการเกษตรย ้าช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

 
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวต้องประสบปัญหาศัตรูพืชท่ีส้าคัญหลายชนิด ทั งหนอนหัว

ด้ามะพร้าว แมลงด้าหนาม ด้วงแรด ล้วนสร้างผลกระทบต่อผลผลิตมะพร้าว รายได้ของเกษตรกรและกระทบกับ
เศรษฐกิจในภาพรวม 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดการศัตรูมะพร้าวเพื่อให้
ได้ผลดี และไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ควรใช้วิธีแบบผสมผสานตั งแต่ 2 วิธีขึ นไปมาใช้ร่วมกัน เพื่อลดปริมาณศัตรู
มะพร้าวให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้แก่ วิธีเขตกรรม คือการท้าความสะอาดบริเวณสวน วิธีกล 
ตัดทางใบเผา เก็บหนอนและแมลงศัตรูพืชมาท้าลาย และชีววิธี คือใช้ชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตท่ี
ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ ตัวห ้า ตัวเบียน และเชื อจุลินทรีย์ ร่วมกับการใช้สารเคมีเป็นต้น การป้องกันก้าจัด
ศัตรูมะพร้าวให้ได้ผลและยั่งยืน ต้องด้าเนินการอย่างจริงจังและท้าอย่างต่อเนื่อง 

ในกรณีของหนอนหัวด้า ซึ่งเป็นศัตรูมะพร้าวท่ีท้าลายใบมะพร้าวเฉพาะระยะตัวหนอน ปัจจุบันพบว่า
หนอนหัวด้ามะพร้าวท้าลายพืชหลายชนิด เช่น มะพร้าว ตาล ปาล์มน ้ามัน เป็นต้น โดยการป้องกันก้าจัดมีวิธีการ 
ดังนี  กรณีเริ่มพบการระบาด หรือมีการระบาดระดับน้อยให้ตัดทางใบล่างท่ีถูกหนอนหัวด้าท้าลายมาเผาทันที 
พ่นเชื อบีที อัตรา 80-100 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร ผสมด้วยสารจับใบ 5 ซีซี จ้านวน 3 ครั งห่างกัน 7-10 วัน (ไม่ควร
ฉีดพ่นในขณะท่ีมีแสงแดดจัด) ปล่อยแตนเบียนบราคอน อัตราไร่ละ 200 ตัว จ้านวน 12 ครั ง แต่ละครั งห่างกัน 
15 วัน แต่ถ้าเกิดการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี แต่ต้องใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า คือ มะพร้าวท่ีมีความสูง
มากกว่า 12 เมตร ใช้สารอิมาเม็กตินเบนโซเอท 1.92% อีซี ฉีดเข้าล้าต้น ในอัตรา 30 ซีซีต่อต้น สามารถควบคุม
หนอนได้นานอย่างน้อย 3 เดือน (วิธีนี ห้ามใช้กับมะพร้าวท่ีสูงน้อยกว่า 12 เมตรมะพร้าวน ้าหอม มะพร้าวกะทิ 
และมะพร้าวท่ีท้าน ้าตาล) ส่วนมะพร้าวท่ีมีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร ให้พ่นทางใบด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ 
20% ดับเบิ ลยูจี อัตรา 5 กรัม/น ้า 20 ลิตรหรือคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอ็สซี อัตรา 20 ซีซี/น ้า 20 ลิตร 
โดยฉีดพ่นทางใบมะพร้าว จ้านวน 1-2 ครั ง ห่างกัน 15 วัน 

 



ส่วนแมลงด้าหนาม เป็นศัตรูมะพร้าวทั งระยะหนอนและตัวเต็มวัย 
ท้าลายใบมะพร้าวโดยกัดกินใบอ่อนท่ียังไม่คลี่ ท้าให้ใบท่ีถูกท้าลายมีลักษณะ
เป็นสีน ้าตาลอ่อน เรียกว่า โรคหัวหงอก ในมะพร้าวต้นเล็กถ้าระบาดรุนแรงท้า
ให้ตายได้ ส่วนต้นใหญ่จะท้าให้ผลผลิตลดลง มีวิธีป้องกันก้าจัด ได้แก่ ปล่อย
แตนเบียนอะซีโคเดส อัตราไร่ละ 5 มัมมี่ เพื่อป้องกันก้าจัดหนอนแมลงด้า
หนาม ในระยะวัย 1-3 ใช้เชื อราเขียวเมตาไรเซียม อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม ต่อ

น ้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นบนยอดมมะพร้าว ก้าจัดหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงด้าหนาม
มะพร้าว ในกรณีมะพร้าวในแปลงเพาะและมะพร้าวต้นเล็ก ถ้าพบแมลงด้าหนามระบาดควรพ่นสารเคมี เช่น คาร์
บารลิ อัตรา 30 กรัม/น ้า 20 ลิตร โดยฉีดพ่นบริเวณยอดและใบอ่อนทุกครั งก่อนการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าว
จากแหล่งท่ีมีการระบาด 

ส้าหรับด้วงแรด ซึ่งเป็นศัตรูท่ีท้าลายมะพร้าวเฉพาะตัวเต็มวัย เข้าไป
เจาะกัดกินภายในยอดอ่อน ท้าให้ใบขาดแหว่งลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือ
หักพับ ส่งผลให้พืชชะงักการเจริญเติบโต วิธีการป้องกันก้าจัด เริ่มจากการ
รักษาความสะอาดบริเวณสวน และก้าจัดแหล่งขยายพันธุ์ เช่น เผามะพร้าวท่ี
ยืนต้นตายหรือโค่นทิ งไว้ รวมทั งตอมะพร้าว ให้หมดไปจากสวน เกลี่ยกองซาก
พืช กองมูลสัตว์ให้มีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร ใช้เหล็กแหลมแทงตามรอย

เจาะเพื่อท้าลายตัวเต็มวัยท่ีซ่อนอยู่ภายในรอยเจาะท่ียอดอ่อน ใช้กับดักฟีโรโมน ล่อตัวเต็มวัยแล้วจับท้าลาย 
ควบคู่กับใช้เชื อราเขียวเมตตาไรเซียม โดยท้ากองปุ๋ยหมักใส่ขี เลื่อยหรือขุยมะพร้าวผสมเศษหญ้าแห้งและปุ๋ยคอก
ให้เต็มกองล่อ เติมมูลวัว รดน ้าเพิ่มความชื น หาวัสดุคลุมกองล่อ เช่นทางมะพร้าว หรือเศษใบไม้ เพื่อรักษา
ความชื น เพื่อล่อให้ตัวเต็มวัยด้วงแรดมาวางไข่ เมื่อเจริญเป็นตัวหนอน ใช้เชื อราเขียวเมตาไรเซียมในอัตรา 400 
กรัมต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ท่ัว เชื อราเขียวในกองล่อจะมีประสิทธิภาพในการก้าจัดหนอนด้ว งแรด
มะพร้าวได้นานประมาณ 6-12 เดือน 

เกษตรกรท่ีประสบปัญหาศัตรูมะพร้าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 
หรือหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหาวิธีป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ีของท่าน ลดความสูญเสียและสร้างความมั่นคงในอาชีพของท่าน 

 


