
คาดการณพ์ื้นที่เกษตรท่ีมีโอกาสเกิดน้ําท่วมขัง ปี 2557 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ คาดการณว่์าพ้ืนที่เกษตรที่จะมีโอกาสเกิดนํ้าท่วมขังในช่วงปี 
๒๕๕7 รวม 49 จังหวัด คิดเป็นเน้ือที่ 3.66 ล้านไร่ ได้แก่  

๑. ภาคกลาง พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดนํ้าท่วมขังใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี นครปฐม และปทุมธานี คิด
เป็นพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑.50 ล้านไร่  

๒. ภาคเหนือ พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดนํ้าท่วมขังใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย 
นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี ลําปาง กําแพงเพชร แพร่ 
เชียงใหม่ น่าน และ ลําพูน คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 0.85 ล้านไร่  

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เกษตรท่ีมีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ําท่วมขังใน 17 จังหวัด 
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองคาย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ 
ยโสธร อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธ์ุ อุดรธานี สกลนคร อํานาจเจริญ และ มหาสารคาม คิดเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 0.54 ล้านไร่  

4. ภาคตะวันออก พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดนํ้าท่วมขังใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และ นครนายก คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๐.18 ล้านไร่ 

5. ภาคใต้ พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดนํ้าท่วมขังใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สงขลา 
นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และ สุราษฎร์ธานี คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๐.59  ล้านไร่ 

 
* ทั้งน้ีจังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ* คาดว่าพ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดนํ้าท่วมขัง

เป็นบริเวณกว้าง และเป็นระยะนาน ส่งผลให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหายหรือตายจากสภาวะนํ้าท่วม
ขัง และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงมาก จํานวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
สระบุรี ชัยภูมิ สงขลา พิจิตร อุทัยธานี  

 
หมายเหตุ: การคาดการณ์พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสจะเกิดนํ้าท่วมขังได้จากการวิเคราะห์ เป็นการ
คาดหมายระยะนาน ใช้เพ่ือการคาดการณ์สําหรับวางแผนเตรียมการรับมือ อาจมีการคาดเคลื่อนได้ 
ขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของสภาพอากาศ และสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ซึ่งจะต้อง
มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
 
 

ข้อมูล ณ วันที ่18 ตุลาคม ๒๕๕6 
กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาค ลําดับที่ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่)
เหนือ 1 พิจิตร 50,510                        

2 พิษณุโลก 152,802                      
3 เพชรบูรณ์ 119,325                      
4 สุโขทัย 54,899                        
5 ลําพูน 190                             
6 น่าน 305                             
7 ลําปาง 16,433                        
8 นครสวรรค์ 327,358                      
9 แพร่ 11,694                        

10 กําแพงเพชร 14,170                        
11 อุตรดิตถ์ 76,704                        
12 อุทัยธานี 23,443                        
13 เชียงใหม่ 1,206                          

849,039                      
กลาง 1 ลพบุรี 202,178                      

2 สิงห์บุรี 116,144                      
3 พระนครศรีอยุธยา 281,287                      
4 สุพรรณบุรี 594,814                      
5 ปทุมธานี 199                             
6 ชัยนาท 119,687                      
7 อ่างทอง 145,477                      
8 นครนายก 185                             
9 นครปฐม 1,111                          

10 สระบุรี 37,149                        
1,498,231                   

ตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา 111,402                      
2 ปราจีนบุรี 62,830                        
3 ชลบุรี 4,503                          

178,735                      
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ชัยภูมิ 84,298                        

2 บึงกาฬ 8,536                          
3 บุรีรัมย์ 10,246                        
4 นครพนม 4,807                          

ตารางแสดงพื้นที่คาดการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ทําการเกษตร ปี 2557 รายจังหวัด

ผลรวมภาคเหนือ

ผลรวมภาคกลาง

ผลรวมภาคตะวันออก
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ภาค ลําดับที่ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่)
5 สุรินทร์ 19,353                        
6 หนองคาย 53,178                        
7 นครราชสีมา 219,196                      
8 ขอนแก่น 61,810                        
9 อุดรธานี 2,196                          

10 อํานาจเจริญ 1,159                          
11 สกลนคร 1,768                          
12 อุบลราชธานี 5,773                          
13 ศรีสะเกษ 31,878                        
14 กาฬสินธ์ุ 3,916                          
15 มหาสารคาม 394                             
16 ยโสธร 7,543                          
17 ร้อยเอ็ด 22,127                        

538,178                      
ใต้ 1 พัทลุง 112,208                      

2 นราธิวาส 45,788                        
3 สุราษฎร์ธานี 3,828                          
4 ปัตตานี 16,106                        
5 นครศรีธรรมราช 253,475                      
6 สงขลา 161,089                      

592,494                      
3,656,677                   ผลรวมทั้งหมด

ผลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลรวมภาคใต้
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