
คาดการณความแหงแลงในพ้ืนที่ทําการเกษตรจากสภาวะฝนทิ้งชวง ป 2565 
 

 ภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในชวงฤดูฝน โดยปกติแลวจะเกิดข้ึนในชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเกิดจากสภาวะฝนท้ิงชวง โดยภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะ
ทองถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางเกือบท่ัวประเทศ  
 ดังนั้นเพ่ือเตรียมรับสถานการณความแหงแลงการคาดการณความแหงแลงในพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรจากสภาวะฝนท้ิงชวง กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดมีการคาดการณความแหงแลงในพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรจากสภาวะฝนท้ิงชวงลวงหนา สําหรับใชในการจัดทําแผนเตรียมรบัสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชวิธีการถวงน้ําหนักจากปจจัยตาง ๆ ซ่ึง
ปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคาดการณความแหงแลงประกอบดวย  
 1. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนขอมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงตอการเกิดความแหงแลง อาทิ

เชน ขอมูลดิน ระยะหางจากแหลงน้ําตนทุน เปนตน 

 2. ขอมูลสถิติพ้ืนท่ีประสบความแหงแลง 

 3. ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงความแหงแลงดานอุตุนิยมวิทยา 

 4. ขอมูลและปจจัยแวดลอมอ่ืนท่ีสําคัญไดแก ปริมาณน้ําท่ีพืชตองการใชตลอดอายุการ

เพาะปลูก และปริมาณน้ําตนทุน 

 5. ขอมูลคาดหมายอากาศชวงฤดูฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 จากการคาดการณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง ป 2565 พบวาพ้ืนท่ี
เกษตรนอกเขตชลประทานท่ีอาศัยน้ําฝนเปนหลักหลายพ้ืนท่ีมีโอกาสประสบปญหาภัยแลงจากฝนท้ิง
ชวงได โดยเฉพาะนาขาวบางพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดภัยแลงในชวงตนฤดูการเพาะปลูกซ่ึงเปนชวงของการ
เจริญเติบโตทางลําตนและใบ บางพ้ืนท่ีจะสงผลกระทบในชวงระยะการตั้งทอง ซ่ึงจากการคาดการณ
ฯ ป 2565 พบวาพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีมีโอกาสประสบความแหงแลงจากฝนท้ิงชวงรวม 56 จังหวัด คิดเปน
เนื้อท่ี 17,175,324 ไร ไดแก  
 1. ภาคเหนือ พ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิง
ชวง จํานวน 17 จังหวัด 184 อําเภอ 1,085 ตําบล คิดเปนพ้ืนท่ี 5,339,327 ไร ไดแก จ.กําแพงเพชร 
จ.เชียงราย จ.เชียงใหม จ.ตาก จ.นครสวรรค จ.นาน จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ  
จ.แพร จ.แมฮองสอน จ.ลําปาง จ.ลําพูน จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ และ จ.อุทัยธานี 
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีมีโอกาสเกิดความแหง
แลงจากฝนท้ิงชวงจํานวน 20 จังหวัด 318 อําเภอ 2,340 ตําบล คิดเปนพ้ืนท่ี 9,539,693 ไร ไดแก  
จ.กาฬสินธุ จ.ขอนแกน จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม จ.นครราชสีมา จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย จ.มหาสารคาม  
จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร จ.รอยเอ็ด  จ.เลย  จ.ศรีสะเกษ  จ.สกลนคร จ.สุรินทร จ.หนองคาย  
จ.หนองบัวลําภู จ.อํานาจเจริญ จ.อุดรธานี และ จ.อุบลราชธานี 
 3. ภาคกลาง พ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง
จํานวน 10 จังหวัด 72 อําเภอ 340 ตําบล คิดเปนพ้ืนท่ี 1,349,507 ไร ไดแก จ.กาญจนบุร ีจ.ชัยนาท 
จ.นครนายก จ.นนทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี และ จ.สุพรรณบุรี 



 4. ภาคตะวันออก พ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝน
ท้ิงชวงจํานวน 7 จังหวัด 48 อําเภอ 242 ตําบล คิดเปน พ้ืนท่ี  926,847 ไร ไดแก  จ.จันทบุรี  
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง และ จ.สระแกว 
 5. ภาคใต พ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง
จํานวน 2 จังหวัด 23 อําเภอ 73 ตําบล คิดเปนพ้ืนท่ี 19,950 ไร ไดแก จ.พัทลุง และ จ.สงขลา 
   
* ท้ังนี้พ้ืนท่ีท่ีควรเฝาระวังเปนพิเศษ* ไดแก พ้ืนท่ีนาขาวนอกเขตชลประทานท่ีอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 
ซ่ึงคาดวาจะประสบความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง เปนบริเวณกวาง ดังนี้ 
 1. พ้ืนท่ีนาขาวท่ีคาดวาจะประสบความแหงแลงในชวงประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
ซ่ึงเปนชวงของการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ ไดแก จ.กําแพงเพชร จ.เชียงราย จ.เชียงใหม จ.ตาก  
จ.นครสวรรค จ.นาน จ.พะเยา จ.พิจิตร  จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ จ.แพร จ.แมฮองสอน จ.ลําปาง  
จ.ลําพูน  จ.อุตรดิตถ จ.อุทัยธานี จ.กาฬสนิธุ จ.ขอนแกน จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย จ.ยโสธร 
จ.รอยเอ็ด จ.เลย จ.สุรินทร จ.หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครนายก  
จ.ประจวบคีรีขันธ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ 
จ.ระยอง  
 2. พ้ืนท่ีนาขาวท่ีคาดวาจะประสบความแหงแลงในชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน ซ่ึง
เปนระยะของการตั้งทอง ไดแก จ.กําแพงเพชร จ.เชียงราย จ.เชียงใหม จ.ตาก จ.นครสวรรค จ.นาน 
จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ จ.แพร จ.แมฮองสอน จ.ลําปาง จ.ลําพูน จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ  
จ.อุทัยธานี จ.ขอนแกน จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.เลย จ.หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี จ.กาญจนบุรี  
จ.ชัยนาท จ.ประจวบคีรีขันธ จ.เพชรบรุี จ.ราชบุรี จ.ลพบุร ีจ.สพุรรณบุรี จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีคาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2565  

ภาค จังหวัด  อําเภอ   ตําบล   เนื้อท่ี (ไร)  

เหนือ จ.กําแพงเพชร 10 56 168,356 

  จ.เชียงราย 18 105 684,306 

  จ.เชียงใหม 22 105 394,689 

  จ.ตาก 9 56 593,359 

  จ.นครสวรรค 14 77 297,866 

  จ.นาน 15 90 412,101 

  จ.พะเยา 9 53 180,706 

  จ.พิจิตร 10 23 14,917 

  จ.พิษณุโลก 8 55 338,775 

  จ.เพชรบูรณ 11 105 860,620 

  จ.แพร 8 53 306,876 

  จ.แมฮองสอน 7 43 80,112 



ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีคาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2565 
รายจังหวัด (ตอ) 

ภาค จังหวัด  อําเภอ   ตําบล   เนื้อท่ี (ไร)  

  จ.ลําปาง 13 90 382,758 

  จ.ลําพูน 6 22 114,406 

  จ.สุโขทัย 7 43 126,504 

  จ.อุตรดิตถ 9 53 215,712 

  จ.อุทัยธาน ี 8 56 167,264 

ผลรวมภาคเหนือ 17 184 1,085 5,339,327 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ 18 115 472,988 

  จ.ขอนแกน 26 184 884,663 

  จ.ชัยภูมิ 16 117 436,792 

  จ.นครพนม 11 67 235,731 

  จ.นครราชสีมา 32 252 672,220 

  จ.บึงกาฬ 8 50 48,681 

  จ.บุรีรัมย 23 165 446,283 

  จ.มหาสารคาม 13 124 573,993 

  จ.มุกดาหาร 7 53 264,119 

  จ.ยโสธร 9 79 476,671 

  จ.รอยเอ็ด 20 170 883,463 

  จ.เลย 14 86 189,323 

  จ.ศรีสะเกษ 22 180 653,450 

  จ.สกลนคร 17 81 333,145 

  จ.สุรินทร 16 134 777,361 

  จ.หนองคาย 9 53 44,301 

  จ.หนองบัวลําภ ู 6 58 324,306 

  จ.อํานาจเจริญ 7 56 474,321 

  จ.อุดรธาน ี 19 121 299,115 

  จ.อุบลราชธานี 25 195 1,048,767 

ผลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 318 2,340 9,539,693 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีคาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2565 
รายจังหวัด (ตอ) 

ภาค จังหวัด  อําเภอ   ตําบล   เนื้อท่ี (ไร)  

ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี 13 73 498,394 

  จ.ชัยนาท 6 15 44,561 

  จ.นครนายก 4 11 10,216 

  จ.นนทบุรี 1 1 64 

  จ.ประจวบคีรีขันธ 7 26 29,478 

  จ.เพชรบุรี 6 30 32,007 

  จ.ราชบุร ี 7 29 108,937 

  จ.ลพบุรี 10 80 304,654 

  จ.สระบุรี 11 47 213,731 

  จ.สุพรรณบุรี 7 28 107,465 

ผลรวมภาคกลาง 10 72 340 1,349,507 

ตะวันออก จ.จันทบุรี 8 31 65,434 

  จ.ฉะเชิงเทรา 4 14 120,562 

  จ.ชลบุร ี 10 59 260,023 

  จ.ตราด 3 7 1,496 

  จ.ปราจีนบุรี 6 36 122,713 

  จ.ระยอง 8 38 64,803 

  จ.สระแกว 9 57 291,816 

ผลรวมภาคตะวันออก 7 48 242 926,847 

ใต จ.พัทลุง 11 36 8,258 

  จ.สงขลา 12 37 11,692 

ผลรวมภาคใต 2 23 73 19,950 
 
 
 



 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีคาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2565 
 
 
 



แนวทางการจัดการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากความแหงแลงจากฝนทิ้งชวง 

ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงจากฝนท้ิงชวง เปนพ้ืนท่ีมีแนวโนมในการขาดแคลนน้ํา ดังนั้นการจัดการเรื่อง
น้ําจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองใหมีการเก็บกักน้ํา การชะลอการไหลของน้ํา และการเพ่ิมระยะเวลาการ
ไหลของน้ําใหยาวนานข้ึน เนื่องจากแหลงท่ีมาของน้ําในประเทศไทย ไดรับน้ําจากน้ําฝนในชวงฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต พายุไตฝุน และดีเปรสชั่นท่ีพัดผาน กรมพัฒนาท่ีดินจึงมีแนวทางในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลง ดังนี้ 
 1. การกักเก็บน้ําไวบนผิวดิน 
  เปนการสรางแหลงกักเก็บน้ําผิวดิน เพ่ือใหเกษตรกรกักเก็บน้ําไวใชในชวงแลง เปนแหลงน้ํา
สํารองในระยะฝนท้ิงชวง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินมากข้ึน โดยการกอสรางแหลงน้ําในไรนา 
นอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.) 
 2. การเก็บน้ําไวใตดิน 
  2.1 การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด เพ่ือชวยใหดินเก็บกักน้ําไดมากข้ึน 
   2.2 การรณรงคไถกลบตอซังแทนการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียน้ําและสามารถ
ใชเศษวัสดุทางกาเกษตรสําหรับคลุมดินลดการระเหยของน้ํา 
   2.3 รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือรักษาความชุมชื้นใหกับดิน โดยการปลูกหญา
แฝกรอบ ๆ ตนไมผล หรือ รอบแปลงปลูกผัก ในชวงหนาแลงใหตัดใบหญาแฝก เพ่ือลดการคายน้ํา 
ลดการใชน้ําของหญาแฝก ใชใบคลุมโคนตนไมและแปลงผัก 
   2.4 การฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน ชวยในการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ี
ตนน้ํา ชะลอความเร็วของน้ําทําใหน้ําซึมลงดินเปนน้ําใตดินเพ่ือเติมใหกับแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตอนลาง  
ลดปริมาณตะกอนดินท่ีจะไปสะสมในแหลงน้ําและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา 
 3. การบริการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม ให
สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความตองการของตลาด ท้ังนี้ตองอยูภายใตความสมัครใจของ
เกษตรกร 
 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565 
กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร 

กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 


