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คาดหมายสภาพอากาศ 7 วัน ขางหนา 

ระหวางวันท่ี 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 
 ชวงวันท่ี 27-30 ต.ค. 2557  บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจะแผเสริมลงมาปกคลุม ประเทศไทย

ตอนบน ทําใหภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา และมีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ  
สวนลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใตและอาวไทยทําให ภาคตะวันออกและภาคใตมีฝนอยูในเกณฑกระจาย  
 ชวงวันท่ี 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2557 บริเวณความกดอากาศสูงท่ีปกคลุม ประเทศไทยตอนบนมีกําลังออน   

ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชาและมีหมอกหนาใน
บางพ้ืนท่ี ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกจากทะเลจีนใตเคลื่อนเขามาปกคลุมภาคใต และอาวไทย  ทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีฝนฟาคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแหง  

 ขอควรระวัง  ชวงวันท่ี 31 ต .ค .-2 พ .ย . 2557 ขอใหประชาชนบริเวณภาคเหนือ   
ภาคและตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากหมอกหนา สวนภาคใต  ใหระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตก
สะสมไวดวย 

พยากรณอากาศ 7 วันขางหนา  รายภาค 

ภาคเหนือ ชวงวันท่ี 27–30 ต .ค . อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา  และมีฝนฟาคะนองบางแหงถึงเปนแหงๆ  
รอยละ 10-20 ของพ้ืนท่ี  อุณหภูมิต่ําสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส   
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 10-14 องศาเซลเซียส  
สวนในชวงวันท่ี 31ต.ค. – 2 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา  และมีหมอกหนาในบางพ้ืนท่ี   
โดยมีฝนฟาคะนองบางแหง รอยละ 10 ของพ้ืนท่ี สวนมากทางตอนลางของภาค   
อุณหภูมิต่ําสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชวงวันท่ี 27–30 ต.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา และมีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ  รอยละ 20-30 ของพ้ืนท่ี 
อุณหภูมิต่ําสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส  
สวนในชวงวันท่ี 31ต.ค. – 2 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา  และมีหมอกหนาในบางพ้ืนท่ี   
โดยมีฝนฟาคะนองบางแหงถึงเปนแหงๆ รอยละ 10-20 ของพ้ืนท่ี  อุณหภูมิต่ําสุด 20-23 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส  บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12-15 องศาเซลเซียส   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

ภาคกลาง ชวงวันท่ี 27-30 ต.ค. มีเมฆเปนสวนมาก กับมีฝนฟาคะนองกระจาย รอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี  
สวนในชวงวันท่ี 31 ต .ค .-2 พ.ย. มีเมฆเปนสวนมาก  โดยมีฝนฟาคะนองเปนแหงๆถึงกระจาย  
รอยละ 30-40 ของพ้ืนท่ี  สวนมากทางตอนลางของภาค  อุณหภูมิต่ําสุด 22-24 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ภาคตะวันออก มีเมฆเปนสวนมาก กับมี ฝนฟาคะนองเปนเปนแหงๆ ถึงกระจาย รอยละ 30-40 ของพ้ืนท่ี  ตลอดชวง   
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส  

ภาคใต (ฝง
ตะวันออก) 

ฝนฟาคะนองกระจาย รอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง  สวนมากทางตอนบนของภาค  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม ./ ชม . ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร   
บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส  
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ภาคใต (ฝงตะวันตก) มีฝนฟาคะนองกระจาย รอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี ตลอดชวง  ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม ./ชม .  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร   
อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส  

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ชวงวันท่ี 27-30 ต.ค. มีเมฆเปนสวนมาก กับมีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ ถึงกระจาย รอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี  
สวนในชวงวันท่ี 31 ต.ค.-2 พ.ย. มีเมฆเปนสวนมาก โดยมีฝนฟาคะนองกระจาย รอยละ  30-40 ของพ้ืนท่ี   
อุณหภูมิต่ําสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
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คาดการณการเกิดน้ําทวมและน้ําปาไหลหลาก ระหวางวันที ่29 – 31 ตุลาคม 2557 


 

 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหบริ เวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา  
 ในขณะท่ีลมตะวันออกพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใตและอาวไทยเขามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองกระจายในระยะนี้ ขอใหประชาชนบริ เวณ
ดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนท่ีตกสะสมตอ  
 เนื่องไวดวยขอใหประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เตรียมการปองกันและระวังอันตรายจากฝนตกหนัก โดยอาจ
เกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก น้ําระบายไมทันจนเกิดน้ําทวมขังได  จึงขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตามท่ีลาดเชิง
เขาใกลทางน้ําไหลผาน และพ้ืนท่ีลุมริมน้ํา  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในจังหวัดดังตอไปนี้ 
 ภาคเหนือ ไดแก พิษณุโลก 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก รอยเอ็ด กาฬสินธุ สุรินทร บุรีรัมย และ นครราชสีมา 
 ภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ชลบุรี และ ตราด 
 ภาคใต ไดแก สตูล และ ยะลา  
 
 จึงขอใหประชาชนติดตามสถานการณและเฝาระวังอันตรายจากสภาวะน้ําลนตลิ่ง น้ําทวมฉับพลันและ  
น้ําปาไหลหลาก  ในชวงวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2557 อยางใกลชิด  
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เตือนศัตรูพืชระบาด เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล (brown planthopper, BPH) 
 เตือนเกษตรกรผูปลูกขาวในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และจังหวัดกาญจนบุรี   
และ พ้ืนที่ใกลเคียงในจังหวัดที่พบการระบาด  และทุกภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตกที่มี  
พ้ืนที่ปลูกขาว ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  
 ทั้งนี้เกษตรกรควรหมั่นตรวจและสํารวจแปลงนาอยางสม่ําเสมอ และตรวจนับความหนาแนน ของ
ประชากรเพลี้ยกระโดดหลังขาวที่กําลังระบาดและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ 
 ช่ือวิทยาศาสตร  
 Nilaparvata lugens (Stål)  
 วงศ : Delphacidae 
 ลักษณะของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล และวงจรชีวิตเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล  
 เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  Nilaparvata lugens (Stål) เปนแมลงจําพวกปากดูด  ตัวเต็มวัยมี ลําตัวสีน้ําตาลถึงสี
น้ําตาลปนดํา มีรูปราง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปกยาว (macropterous form) และ ชนิดปกสั้น (bracrypterous form) ชนิด
มีปกยาวสามารถเคลื่อนยายและอพยพไปในระยะทางใกล และไกล โดยอาศัยกระแสลมชวย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปน
กลุม สวนใหญวางไขท่ีกาบใบขาว หรือเสนกลางใบ  
 โดยวางไขเปนกลุม  เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบขาว  บริเวณท่ีวางไขจะมีรอย  ช้ําเปนสีน้ําตาล  ไขมีลักษณะ
รูปกระสวยโคงคลายกลวยหอม  มีสีขาวขุน ตัวออนมี 5 ระยะ ระยะตัว ออน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปกยาวมี
ขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไขประมาณ  100 ฟอง เพศผูมีขนาด  3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปกสั้นวางไขประมาณ  300 
ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิต  ประมาณ 2 สัปดาห ในหนึ่งฤดูปลูกขาวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสามารถเพ่ิมปริมาณได  2-3 อายุขัย 
(generation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการทําลายและการระบาด  
 เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย  ทําลายขาวโดยการดูดกินน้ํา  เลี้ยงจากเซลสทอน้ําทออาหาร  
บริเวณโคนตนขาวระดับเหนื อผิวน้ํา ทําใหตนขาวมีอาการ  ใบเหลืองแหงลักษณะคลายถูกน้ํารอนลวกแหงตายเปนหยอมๆ  
เรียก"อาการไหม" (hopperburn)  
 โดยท่ัวไปพบอาการไหมในระยะขาวแตกกอถึงระยะออกรวงซ่ึง  ตรงกับชวง  อายุขัยท่ี  2 - 3(generation)  
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาวนาขาวท่ีขาดน้ํา ตัวออน จะลงมาอยูท่ีบริเวณโคนกอขาวหรือบนพ้ืนดินท่ีแฉะมีความชื้น  
นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสี  น้ําตาลยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัส  โรคใบหงิก (rice raggedstunt)มาสูตนขาว   
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ทําใหตนขาวมี  อาการแคระแกร็นตนเตี้ยใบสีเขียวแคบและสั้นใบแกชากวาปรกติ  ปลายใบบิด เปนเกลียว และ ขอบใบ
แหวงวิ่น 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการระบาด  
 วิธีการปลูกขาว การปลูกขาวแบบนาหวานน้ําตมมีปญหาการระบาดมากกวานาดําเพราะนา  หวานมีจํานวนตนขาว
หนาแนนทําใหอุณหภูมิและความชื้นในแปลงนาเหมาะสมตอการเจริญเติบโต  ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล   
ประกอบกับนาหวานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสามารถทําลายขาวไดอยาง ตอเนื่อง 
 การใชปุย การใชปุยอัตราสูง  โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน  ทําใหการเพ่ิมจํานวนเพลี้ยกระโดดสี  น้ําตาลในนาขาว  มี
แนวโนมมากข้ึน  เนื่องจากปุยไนโตรเจน  ทําใหใบขาวเขียว  หนาแนน ตนขาวมี สภาพอวบน้ําเหมาะแกการเขาดูดกิน  และ
ขยายพันธุของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  
 การควบคุมน้ําในนาขาว สภาพนาขาวท่ีมีน้ําขังในนาตลอดเวลา  ทําใหเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  สามารถเพ่ิม  จํานวน
ไดมากกวาสภาพท่ีมีการระบายน้ําในนาออกเปนครั้งคราว  เพราะมีความชื้น  เหมาะแกการเจริญเติบโตของเพลี้ยก ระโดดสี
น้ําตาล  
 การใชสารฆาแมลง การใชสารฆาแมลงในระยะท่ีเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเปนตัวเต็มวัยชนิดปก ยาว หรือชวงท่ีอพยพ
เขาในนาขาวใหมๆ  (ขาวระยะ 30 วันหลังหวาน ) ศัตรูธรรมชาติจะถูกทําลาย  และสารฆาแมลงก็ไมสามารถทําลายไขของ
เพลี้ยกระโดดสี น้ําตาลได ทําใหตัวออนท่ีฟกออกจากไขมี โอกาสรอดชีวิตสูง 
 กรมสงเสริมการเกษตร แนะนําวิธีการปองกันกําจัด ดังนี้  
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกขาวชวงท่ีพบวามีเพลี้ยกระโดดมาเลนแสงไฟในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมากโดย  เลื่อนการปลูกขาว
ออกไปจนกวาไมพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอพยพเขามาในพ้ืนท่ี 
 2) ปลูกขาวโดยวิธีปกดําหรือโยนกลาหรือหวานโดยใชเมล็ดพันธุขาวปลูกไมเกิน  20 กิโลกรัม ตอไร เพ่ือทําใหไม
เหมาะสมตอการขยายพันธุของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  
 3) ปลูกขาวพันธุคอนขางทนทาน  เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 2 กข29 กข31 กข41 
และกข47 โดยไมปลูกขาวพันธุเดียวเปนพ้ืนท่ีกวางและปลูกตอเนื่องกันนานเกิน  4 ฤดูปลูกเปนสลับระหวางนาปและนาปรัง
เพ่ือลดระยะเวลาในการปรับตัวทําลายพันธุขาวของเพลี้ยกระโดด สีน้ําตาล  
 4) ไมใชสารอะบาเม็กตินกําจัดหอยเชอรี่เพราะมีพิษรายแรงตอศัตรูธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใน ระบบนิเวศนาขาว  
 5) ไมใชสารฆาแมลงท่ีเปนสาเหตุทําใหการ 
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  ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๔๐๑  E-mail : disas_moac@hotmail.com 

เตือนศัตรูพืชระบาด โรครากขาวยางพารา 
 เตือนเกษตรกรผูปลูกยางพารา  ในเขตภาคใตโดยเฉพาะจังหวัดตรัง  อําเภอกันตรัง  รัษฎา และอําเภอ
วังวิเศษเมื่อเกิดการระบาดจะปรากฏเสนใยสีขาวแตกสาขาเกาะติดแนนกับผิวราก  เมื่อเสนใยอายุมากขึ้นจะ
กลายเปนเสนกลมนูนสีเหลืองซีด  ลักษณะเปนดอกเห็ดเกาะติดบริเวณโคนตนและราก  เชื้อราจะเขาทําลาย
บริเวณรากแลวลามไปท่ีโคนตน  ขัดขวางการลําเลียงน้ําและอาหาร  เนื้อไมของรากท่ีเปนโรคจะแข็งกระดาง
เปนสีน้ําตาลซีด ถาเปนรุนแรงจะกลายเปนสีครีมเนื้อไมจะเบาและเปอยยุย 
 เชื้อราสาเหตุของโรคจะสรางเสนใยสี ขาวลักษณะเรียบ  หนาประมาณ  1 – 2 มิลลิเมตร เขาทําลายบริเวณเปลือก
ราก เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วและกระจายไปไดหลายเมตร แหลงของเชื้อโรคสําคัญ  คือ เศษซากพืช รากพืช ตอไม ท่ีเชื้อ
เขาทําลายในดิน เสนใยของเชื้อจากตอไมหรือจากซากพืช แพรกระจายไปยังยางพาราตนอ่ืน  หรือแถวอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว  
โดยอาการท่ีปรากฏระยะแรกใบจะมีสีเหลืองลุกลามไปตามก่ิง จนมีอาการใบเหลืองท้ังตน และตายในท่ีสุด 
 ราท่ีเปนสาเหตุของโรครากขาว  
 Rigidoporus microporus 
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แนวทางการปองกันกําจัดโรครากขาวยางพารา  
 1. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกใหปลอดโรค โดยการขุดทําลายตอยางเกา ซ่ึงเปนแหลงสะสมโรคออกใหหมด  
 2. ในแหลงท่ีมีโรคระบาด หลังการเตรียมดินควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวเพ่ือปรับสภาพดิน  
 3. หลังปลูกยาง 1 ป ตรวจหาตนท่ีเปนโรคราก เม่ือพบขุดทําลายเสียแลวปองกันโรคตนขางเคียงดวยสารเคมี  
 4. ตนยางท่ีเปนโรคหากอายุมากกวา 3 ปข้ึนไป ขุดคูรอบตน (กวาง 30 ซม. ลึก 60 ซม.) เพ่ือปองกันรากยางสัมผัส
ตนท่ีเปนโรค  
 5. ไมควรปลูกพืชรวมหรือพืชแซมท่ีเปนพืชอาศัยของเชื้อโรค 6. ใชสารเคมีสําหรับรักษาตนท่ีเปนโรคเพียงเล็กนอย  
และใชกับตนขางเคียงท่ีเปนโรค 
สารเคมีท่ีแนะนําใหใชในการกําจัดโรครากขาวยางพารา  
 1. ไตรเดอรมอรฟ 75% EC 10 - 20 ซีซีตอน้ํา ใช 1 - 2 ลิตรตอตน  
 2. ไซโปรโคนาโซล 10% SL 10 - 20 ซีซีตอน้ํา ใช 1 - 2 ลิตรตอตน  
 3. โปรปโคนาโซล 25% EC 30 ซีซีตอน้ํา 3 ลิตรตอตน  
 4. เฮกซะโคนาโซล 5% EC 10 - 20 ซีซีตอน้ํา 2 ลิตรตอตน  
 5. เฟนิโคลนิล 40% FS 4 - 8 กรัมตอน้ํา 3 ลิตรตอตน 
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